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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 المـلـخـص الـتـنـفـیـذي

استمرت اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (الكومسیك) في منظمة التعاون اإلسالمي في مساعیها نحو 

. ١٩٨٤في منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام  ٥٧تعزیز التعاون االقتصادي والتجاري فیما بین الدول األعضاء الـ 

ان الهدف الرئیسي للكومسیك هو مواجهة التحدیات االقتصادیة التي تواجه األمة اإلسالمیة، واإلسهام في جهود وك

التنمیة المبذولة من جانبها، وتعزیز التبادل التجاري فیما بین الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، تكرس الكومسیك 

 خبرات وأفضل الممارسات، ویعمل على تطویر المفاهیمنفسها كمنتدى حوار یوفر المعلومات وینشرها، ویشارك ال

 العامة، ویقارب السیاسات فیما بین الدول األعضاء.

وللعمل على تحویل الكومسیك إلى منصة تفیض بمزید من النفع الستیفاء االحتیاجات المتزایدة للدول األعضاء في 

 ٢٠١٢أغسطس  ١٥و ١٤منظمة التعاون اإلسالمي، اعتمد مؤتمر القمة اإلسالمیة غیر العادي الرابع المنعقد في 

ي الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمیة المنعقد ففي مكة، المملكة العربیة السعودیة، إستراتیجیة الكومسیك. 

عبرت عن تقدیرها العمیق تركیا، " -، في اسطنبول ٢٠١٦أبریل  ١٥إلى  ١٠الجمهوریة التركیة في الفترة من 

ودعت الدول  .للنجاح في تنفیذ اإلستراتیجیة والتشریع المعدل للكومسیك الذي اعتمد في القمة الرابعة غیر العادیة

األعضاء إلى العمل على تحسین تنفیذ اإلستراتیجیة والتشریع المعدل للكومسیك، بالتنسیق والتعاون الوثیق مع 

األمانة العامة وطبًقا لمیثاق منظمة التعاون اإلسالمي، وطالبت الدول األعضاء في االستمرار في مشاركتها الفعالة 

لدورة وعالوة على ذلك، أثنت ا رئیس الجمهوریة التركیة". في أعمال الكومسیك برئاسة سعادة/ رجب طیب أردوغان،

في دكا في جمهوریة بنغالدیش  ٢٠١٨مایو  ٦ - ٥الرابعة والخمسون لمجلس وزراء الخارجیة، المنعقدة من  

الشعبیة، على "الكومسیك" لما تبذله من جهود لتعزیز التعاون بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

الت التجارة، والزراعة، والنقل واالتصاالت، والسیاحة، والتمویل، وتخفیف حدة الفقر وتنمیة القطاع الخاص في مجا

في ضوء استراتیجیة الكومسیك التي ینسقها مكتب تنسیق الكومسیك وبالتعاون مع مختلف مؤسسات منظمة التعاون 

 اإلسالمي في المجال االقتصادي."

مسیك عددًا من البرامج والمشروعات. ومنذ تفعیل استراتیجیة الكومسیك، اكتسبت ولتحقیق أهدافها، أطلقت الكو 

الجهود القائمة تحت مظلة الكومسیك دینامیكیة جدیدة. تقدم تقاریر التقدم السنوي إلى الدورات الوزاریة للكومسیك 

مة عن لمرحلي لمحة عامن أجل استعراض التقدم المحرز في تنفیذ استراتیجیة الكومسیك. یقدم هذا التقریر ا

اإلنجازات الرئیسیة في تنفیذ استراتیجیة الكومسیك، منذ الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك. وُبناًءا علیه، یقدم التقریر 

المعلومات الخاصة بكل مجال من مجاالت التعاون فیما یخص نتائج أحدث اجتماعات مجموعة العمل للكومسیك. 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 
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في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 
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التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 
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المقرر إطالع المشاركین خاللها على تفاصیل تقدیم المشروعات في إطار الدعوة الخامسة القتراح المشاریع والمقرر 

 .٢٠١٨إطالقها في سبتمبر  

تلعب أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع استراتیجیة الكومسیك دوراً بالغ األهمیة لفعالیة ونجاح 

تنفیذ االستراتیجیة. كما یقدم التقریر المعلومات المتعلقة بمختلف األنشطة المقامة على مدى العام الماضي، والتي 

سسات المعنیة في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي مكتب تنسیق تتوافق مع استراتیجیة الكومسیك وتنظمها المؤ 

الكومسیك والغرفة اإلسالمیة للتجارة، والصناعة، والزراعة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي 

وحید القیاسي لتللتنمیة ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة ومعهد ا

والمعاییر للبلدان اإلسالمیة واالتحاد اإلسالمي لمالكي السفن. یتم تقدیم قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون 

 كوثیقة منفصلة. ٢٠١٨حتى نوفمبر  ٢٠١٧اإلسالمي المتوافقة مع استراتیجیة الكومسیك خالل الفترة من دیسمبر 
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السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا
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من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 
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 : مجاالت التعاون١الفصل 

 التجارة.1

 ٢٠١٨مجموعة عمل التجارة عام  ١.١

أصبح تیسیر التجارة من الموضوعات المهمة على جدول األعمال االقتصادي العالمي. وقد ركزت مجموعة عمل 

الكومسیك للتجارة على القضایا المتعلقة بتیسیر حركة التجارة في اجتماعاتها األخیرة، والتي تمثل إحدى أهم میادین 

 كومسیك.اإلنتاج في إستراتیجیة ال

إن تیسیر حركة التجارة یسهم في تقلیل النفقات بشكل ملحوظ. ووفًقا لتقدیرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، 

فإن تنسیق الوثائق التجاریة، وتبسیط اإلجراءات التجاریة، وٕاتاحة المعلومات المتعلقة بالتجارة واستخدام العملیات 

بالنسبة  ٪١٥.٥في البلدان منخفضة الدخل، و  ٪١٤.٥ة بنسبة المؤتمتة یمكن أن یخفض إجمالي تكالیف التجار 

 1. البلدان ذات الدخل األعلي من المتوسط. ٪١٣.٢للبلدان ذات الدخل األقل من المتوسط، و 

تناولت مجموعة العمل التجاریة في هذا 

الصدد في اجتماعها الحادي عشر، أداة 

هامة لتسهیل التجارة، وهي أنظمة إدارة 

الجمركیة. ُعقدت مجموعة العمل المخاطر 

مارس  ٨-٧التجاریة خالل الفترة من 

في أنقرة بتركیا تحت عنوان "تیسیر  ٢٠١٨

التجارة: رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر 

الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي." وخالل االجتماع، تناقش المشاركون حول إطار عمل المفاهیم والممارسات واالتجاهات العالمیة 

وكذلك الوضع الحالي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فیما یتعلق بتنفیذ نظم إدارة المخاطر الجمركیة، 

                                                           
مكتب تنسیق الكومسیك، أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 1

۲۰۱۷. 
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فیما یتعلق بتنفیذ نظم إدارة المخاطر الجمركیة. وتماشیًا مع القرار ذي الصلة للدورة الثالثة والثالثین للكومسیك، 

 .لكومسیكوالثالثین لخدم هذا االجتماع أیضاً في األعمال التحضیریة لجلسات تبادل اآلراء لالجتماع الوزاري الرابع 

) أهمیة خاصة للبلدان األعضاء لضمان تحقیق CRMجدیر بالذكر أن لدى تحسین نظم إدارة المخاطر الجمركیة (

التوازن األمثل بین تیسیر التجارة ومراقبة الجمارك. یمكن لإلدارات الجمركیة من خالل هذه اآللیات تخصیص 

التركیز على المناطق عالیة المخاطر. ولذلك، توفر هذه األنظمة  مواردها بصورة أكثر فعالیة وكفاءة من خالل

 عملیة ُمعززة لصنع القرار أثناء الرقابة الجمركیة مع ضمان األمن.

وفًقا لتقریر بحثي تم إعداده لالجتماع، یتم وضع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مراحل مختلفة 

دولة عضو في  ٥٧) من ٪٢٩.٨دولة ( ١٧). وفي حین أن CRMالجمركیة ( فیما یتعلق بمستوى إدارة المخاطر

) منهم لدیهم أنظمة المخاطر ٪٧دول  ( ٤منظمة التعاون اإلسالمي قد نفذت إدارة المخاطر الجمركیة بالكامل، فإن 

على الجانب ) لدیها أنظمة إدارة المخاطر الجمركیة ذات أداء متوسط. و ٪٤٣.٩) ٢٥الجمركیة في مرحلة متقدمة، و

دول  ٩) أنظمة إدارة المخاطر الجمركیة على المستوى األساسي، و ٪٣.٥من الدول األعضاء ( ٢اآلخر، لدى 

. وعالوة على ذلك، وفي إطار CRM(2) من الدول األعضاء لیس لدیها نظام إلدارة المخاطر  الجمركیة (٪١٥.٨(

منظمة التعاون اإلسالمي وهي ألبانیا والسنغال وتركیا التقریر، تم إجراء زیارات میدانیة لثالث دول أعضاء في 

 للحصول على رؤى حول بیئة السیاسة حیال هذا الموضوع.

كما أبرز التقریر البحثي أن بعض الدول األعضاء لدیها تنسیق محدود بین أصحاب المصلحة المعنیین فیما یتعلق 

بإدارة المخاطر الجمركیة وأن ُهناك حاجة إلى استراتیجیة سلیمة إلدارة المخاطر. وعالوة على ذلك، فإن البنیة التحتیة 

هي  غیر الكافي للضوابط القائمة على التدقیق وتقنیات تقییم المخاطرغیر الكافیة لتكنولوجیا المعلومات واالستخدام 

 التحدیات الرئیسیة التي تواجه الدول األعضاء في إدارة المخاطر الجمركیة. 

توصلت مجموعة العمل التجاریة في هذا الصدد إلى مجموعة من التوصیات المتعلقة بالسیاسات لتحسین نظم إدارة 

 بین أمور أخرى:المخاطر الجمركیة، من 

تشكیل لجنة إلدارة المخاطر ووضع استراتیجیة إلدارة المخاطر تتسم بالكفاءة والفعالیة لتحسین •

 أداء إدارة المخاطر الجمركیة وجهود التحدیث؛

                                                           
مكتب تنسیق الكومسیك، تیسیر التجارة: رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 2

 ."۲۰۱۸اإلسالمي، 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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الحفاظ على الدعم الكافي لتكنولوجیا المعلومات لتقدیم المعلومات قبل الوصول/المغادرة لتقییم •

 المخاطر؛

إدارة المخاطر الجمركیة المتكاملة بما في ذلك مستودع البیانات، وذكاء  استخدام نظام•

 األعمال، والبحث عن البیانات؛

 استخدام تقنیات وأدوات متقدمة لتقییم المخاطر؛ مثل استخدام النماذج اإلحصائیة المناسبة، إلخ؛•

 تعزیز الضوابط القائمة على مراجعة الجمارك؛ بما في ذلك بعد التخلیص.•

 

وة على ذلك، نظرت مجموعة العمل الُتجاریة أیضًا في الجوانب األخرى لتیسیر التجارة وخرجت بتوصیات عال

 السیاسة، والتي ستقدم إلى الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، تحت العناوین الستة التالیة: 

والوثائق التجارة إجراءات تبسیط 

والتنظیمي القانوني اإلطار 

والتحدیث المادیة التحتیة البنیة 

والمطابقة واالنسجام التوافق معاییر 

الترانزیت تجارة لتسهیل تدابیر اتخاذ  

الدولي/اإلقلیمي التعاون 

 

 

 أماًنا وأكثر سلس تنقل تحقیق لضمان أیًضا المعتمدین االقتصادیین المشغلین برامج استخدام یتم ذلك، على عالوة

 المنخفضة المخاطر ذوي المعتمدین للتجار وفعالة مبسطة حدودیة عملیات تقدم البرامج وهذه .الحدود عبر للسلع

 عمل لمجموعة عشر الثاني االجتماع عقد تم الخصوص، هذا وفي .التورید سالسل أمن تعزیز إلى باإلضافة

 الدول في المعتمدین االقتصادیین المشغلین برامج تحسین" عنوان تحت٢٠١٨نوفمبر٦في للتجارة الكومسیك

  ."اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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دولة عضوة  ١٢ وفقًا للتقریر البحثي الُمعد لالجتماع، تمتلك

في منظمة التعاون اإلسالمي برامج الُمشغلین االقتصادیین، 

بلدان أعضاء لدیها برامج لالمتثال للجمارك  ٩ في حین أن

بلدان أعضاء  هم  ٣ (سي سي بي). وعالوة على ذلك، تقوم

البحرین وبنجالدیش وكوت دیفوار، بتطویر برامج جدیدة 

للٌمشغلین االقتصادیین. وقد سلط التقریر البحثي الضوء على 

بعض التحدیات التي تواجه الدول األعضاء من أجل تحسین 

برامج المشغلین االقتصادیین باإلضافة إلى إنشاء برنامج 

 :جدید، من بین أمور أخرى

  

 المطولة االقتصادیین نالمشغلی موافقة أوقات•

 األخرى الحكومیة والوكاالت الخاص القطاع مع الجمارك بهیئة االتصال في الصعوبات•

 االقتصادیین المشغلین برامج إلدارة البشریة الموارد إلى الحاجة•

 ومنتظمة مستدامة تدریب برامج وجود عدم•

 االقتصادیین المشغلین برامج في والمتوسطة الصغیرة الشركات مشاركة انخفاض•

 المتبادل االعتراف اتفاقات من محدود عدد•

 

 :بالسیاسات المتعلقة التالیة التوصیات إلى عشر الثاني اجتماعها في التجارة عمل مجموعة توصلت
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر

 مجموعة عمل التجارة

 االقتصادیین المشغلین برنامج یقدمها التي المزایا عدد یفوق حیث جذابة حزمة تصمیم تشجیع•

 في للمشاركة الشركات جذب أجل من والتجار الشركات تتحملها التي التكالیف الخاص للقطاع

 البرنامج،

 خالل األخرى الحكومیة الوكاالت مع والتشغیلیة والتنظیمیة التشریعیة األبعاد في متكامل نهج تعزیز•

 باإلضافة والتكرار االزدواجیة على القضاء أجل من االقتصادیین المشغلین برامج تصمیم مرحلة

 المرهقة، اإلجراءات تجنب إلى

 في المشتركین تمّكن ألنها (MRAs) المتبادل االعتراف اتفاقات عدد وزیادة تبني على التشجیع•

 الشریكة، الدول تقدمها التي التجارة تسهیل بفوائد التمتع من االقتصادیین المشغلین برنامج

 إدارة من االستفادة خالل من االقتصادیین المشغلین برنامج مع الخاص القطاع مع التواصل تعزیز•

 العمالء، مع العالقات

 المشغلین برامج من االستفادة أجل من التورید سلسلة في والمتوسطة الصغیرة الشركات مشاركة دعم•

 ممكن. حد أقصى إلى االقتصادیین
 

 

 . مشروعات الكومسیك الممولة في مجال التجارة لتنفیذ توصیات السیاسة١.٢

 

یقدم  مكتب تنسیق الكومسیك منًحا لمشروعات مختارة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 .عمن أجل تحقیق التوصیات السیاسیة الوزاریة المعتمدة في المجال الُتجاري من خالل آلیة تمویل المشرو 

. المشروع األول ٢٠١٨تم اختیار أربعة مشروعات للتمویل في إطار تمویل مشروع الكومسیك لفترة التنفیذ لعام 

الذي تنفذه وزارة التجارة الخارجیة المغربیة هو "دراسة الجدوى حول قابلیة التشغیل البیني ألنظمة النوافذ الواحدة 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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سالمي". یهدف هذا المشروع إلى تسهیل أنظمة النافذة الواحدة في المختارة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإل

المغرب وتونس والكامیرون للتواصل مع بعضهم البعض دون االعتماد على ممثل معین. ستجرى دراسات استقصائیة 

وسیتم توزیع استمارات استبیان على مختلف الجهات الفاعلة في التجارة لوضع إطار محیط الدراسة بشكل أفضل 

في بدایة البحث. سیتم تنظیم زیارات دراسیة إلى إندونیسیا وتونس والكامیرون ُمعدة ُمسبًقا. وستسمح هذه الزیارات 

بإنشاء تشخیص لكل نافذة واحدة وبالتالي تحدید مستویات إمكانیة التشغیل البیني. سیتم تحلیل مستویات وقابلیة 

فة إلى عملیات ى دراسة حالة سیناریوهات قابلیة التشغیل البیني باإلضاالتشغیل البیني في التركیز التمهیدي استناًدا إل

المحاكاة المقارنة. سیتم نشر مسودة النهج وخطة التنفیذ بعد هذه الخطوات حول كیفیة العمل من أجل التشغیل 

 البیني للنوافذ الفردیة في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ینیة ادیة للصناعة والتجارة واالستثمار في نیجیریا بعنوان "تعزیز التجارة البالمشروع الثاني الذي تنفذه الوزارة االتح

من خالل تحسین تدابیر تیسیر التجارة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي". یتضمن المشروع زیارة 

وقة وموجهة حقیق وموثدراسیة إلى إندونیسیا، وورشة عمل من شأنها أن تضع خططًا محددة وقابلة للقیاس وقابلة للت

نحو األهداف، باإلضافة إلى استراتیجیات للمناطق المواضیعیة المحددة التي تهدف إلى تعزیز التجارة داخل نیجیریا 

في إطار منظمة التعاون اإلسالمي. سوف تسبق الزیارة الدراسیة إلى إندونیسیا ورشة العمل لتوسیع المعرفة حول 

ون بمثابة نظرة ثاقبة نحو إعداد خطة عمل لتعزیز التجارة داخل منظمة التعاون تلك المجاالت المواضیعیة وستك

اإلسالمي. تهدف ورشة العمل المقترحة حول تعزیز التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى تشكیل أربع لجان 

ي منظمة التعاون األعضاء ففرعیة وتفعیلها، والتي ستضع خطة عمل واستراتیجیات لتعزیز التجارة فیما بین الدول 

اإلسالمي. سیتم عقد ورشة العمل لمدة خمسة أیام وسیتم التصدیق على خطة العمل وفقًا لذلك في الیوم األخیر 

 من ورشة العمل. 

 لتمویل مشاریع الكومسیك. ٢٠١٨نفذت وزارة التجارة في السودان المشروع الثالث في إطار فترة التنفیذ لعام 

عنوان "تعزیز القدرات المؤسسیة لنظم النافذة الواحدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون یهدف المشروع ب 

اإلسالمي" إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بین أصحاب المصلحة في المشروع لتعزیز تطویر وتنفیذ األنظمة 

 المي. شمل المشروع برنامج تدریبياإللكترونیة ذات النافذة الواحدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس

 بالتعاون مع أربعة بُلدان شریكة للمشروع وهي: األردن والمغرب وتركیا وأوغندا وزیارة دراسیة إلى تركیا. 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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). یحمل هذا المشروع SMIICمملوك لمعهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة ( ٢٠١٨المشروع الرابع في عام 

حالل الوطنیة مع معاییر الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاییس عنوان "مواءمة معاییر ال

للدول اإلسالمیة". كان الغرض من المشروع هو زیادة الدرایة والمعرفة الستخدام وتطبیق معاییر الحالل لمنظمة 

اییر ل استخدام المعاییر كمعالتعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة، والتي بدورها تسه

) تنفیذ واستخدام ١وطنیة وفي تنسیق معاییر الحالل عبر منظمة التعاون اإلسالمي. تضمن المشروع تدریبًا على (

معاییر الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة للمأكوالت الحالل.  ٣سلسلة 

) تدریب ٣مدققي األغذیة الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة. ( ١ (٢(

على التدقیق في الموقع. تم االنتهاء من كل أقسام التدریب جنًبا إلى جنب مع اختبار التقییم وٕاصدار الشهادة. سبق 

د التدریب لتتبع المرشحین للتدریب، وتالها استبیان مراقبة ما بعالتدریبات استبیان لرصد ما قبل التدریب لتقییم أهلیة 

 استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة وتأثیر الدورات التدریبیة.

 . جهود الدول األعضاء لتحقیق التوصیات المتعلقة بالسیاسات التجاریة للكومسیك ١.٣

لى نقاط بالسیاسة، وقام بتوزیع نموذج تقییم عأعد مكتب تنسیق الكومسیك لتحسین متابعة التوصیات المتعلقة 

االتصال التجاریة الخاصة بالكومسیك قبل االجتماع السنوي السادس لمجموعة عمل تنسیق االتصال للكومسیك. 

یهدف نموذج التقییم إلى تسهیل اإلبالغ عن التطورات في الدول األعضاء فیما یتعلق بتنفیذ توصیات السیاسة التي 

 جتماعات الوزاریة الثانیة والثالثین والثالثة والثالثین للكومسیك.اعتمدتها اال

وبحسب المالحظات الواردة من الدول األعضاء، فقد تم اإلبالغ عن الجهود الوطنیة التالیة تماشیًا مع توصیات 

 الكومسیك المتعلقة بالسیاسات.

في منظمة  ثال الدول األعضاءفیما یتعلق بالتوصیات المتعلقة بالسیاسة الوزاریة بشأن تعزیز امت•

 التعاون اإلسالمي للمعاییر الدولیة؛

تنفذ أفغانستان قانون وضع المقاییس لتعزیز االمتثال للمعاییر الدولیة. وعالوة على ذلك، بدأت −

أفغانستان بعًضا من جهود التعاون الثنائي مع الهیئات ذات الصلة في البلدان األخرى، وهي 

ان والهند. كما تخطط أفغانستان لتقدیم مقترح مشروع حول هذا الموضوع تركیا وكازاخستان وٕایر 

 إلى تمویل مشروع الكومسیك.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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تسهم نیجیریا في الجهود التي تبذلها الهیئات الدولیة تمشیًا مع توصیات السیاسة (مثل حلقات −

 العمل والمؤتمرات التي تنظمها منظمة الجمارك العالمیة فیما یتعلق بالمعاییر).

 أنشأت فلسطین لجنة وطنیة لتحقیق األهداف المبینة في إستراتیجیة البنیة التحتیة للجودة الوطنیة.−

نظمت تركیا ورشة عمل بشأن مشاكل قطاع تقییم المطابقة مع وضع توصیات للتغلب على هذه −

المشكالت بمشاركة أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك السلطات العامة وهیئات اختبار 

دار الشهادات وجمعیات المنتجین. تم استخدام نتائج ورشة العمل من قبل جمعیة تقییم وٕاص

) HAKالمطابقة التركیة إلعداد تقریر موسع حول القطاع. أنشأت تركیا مجلس اعتماد الحالل (

. ٢٠١٧نوفمبر  ١٨مؤخًرا. دخل قانون إنشاء وضمانات مجلس اعتماد الحالل حیز التنفیذ في 

العتماد الحالل الذي سیتم إنشاؤه في معهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة سیكون نظام ا

)SMIIC) هو المجال الرئیسي للنشاط واألولویة والهدف لمجلس اعتماد الحالل (HAK والذي ،(

 OIC / SMIICسیعتمد هیئات تقییم المطابقة الحالل من جمیع أنحاء العالم على أساس معیار 

 ).٣:٢٠١١المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة/منظمة التعاون اإلسالمي (معهد  ٢٠١١ :٣

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة بشأن تحسین التعاون مع الوكاالت الحدودیة؛•

شرعت أفغانستان في استراتیجیة ما بعد االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة ومددت جهودها −

الحدودیة من خالل العدید من اتفاقات التجارة والعبور الثالثیة  لتعزیز التعاون مع الوكاالت

 والثنائیة.

وتكثف نیجیریا جهودها من أجل تنفیذ اتفاقیات االعتراف المتبادل بین المشغلین االقتصادیین −

الُمعتمدین. ولتعزیز التعاون مع الوكاالت الحدودیة، ُعقدت سلسلة من حلقات العمل والتدریبات 

 ع منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة (اإلنتربول) والوحدات الحدودیة للبلدان األخرى.بالتعاون م

تعمل فلسطین على إستراتیجیة للجمارك للسنوات الثالث القادمة من منظور یعكس توصیات −

 سیاسة الكومسیك ذات الصلة بشأن التعاون مع الوكاالت الحدودیة.

 بشأن أنظمة النافذة الواحدة؛فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة •
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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وضعت نیجیریا خارطة طریق إلنشاء نظام النوافذ الواحدة وأخذت عوامل التوصیل البیني وعامل −

 التوصیل عبر الحدود في االعتبار لنجاحها.

 )؛SEZوفیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة بشأن المناطق االقتصادیة الخاصة (•

 تنظیمًیا یمنح بعض المزایا الضریبیة للمناطق االقتصادیة الخاصة.تمتلك نیجیریا إطاًرا −

قامت تركیا بتعدیل قانون المناطق الحرة لتحسین تكامل المناطق الحرة مع خطة ترویج االستثمار −

العام التركیة في ضوء توصیات سیاسة الكومسیك. عالوة على ذلك، تم إدخال خطط حوافز 

دیة خاصة لبعض االستثمارات التي تعتبر واسعة النطاق أو جدیدة بما في ذلك مناطق اقتصا

استراتیجیة ألهداف النمو االقتصادي في تركیا وفًقا لتوصیات سیاسة الكومسیك ذات الصلة وتم 

 للدول األعضاء من خالل هذه العملیة.  SEZالتحقیق في ممارسات المناطق االقتصادیة الخاصة 

 التجارة نظمتها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. أنشطة وتطورات أخرى متعلقة ب١.٤

 نظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:

منظمة التعاون اإلسالمي أهم مشاریع الكومسیك في المجال التجاري، ویستند إلى -یعتبر نظام األفضلیات التجاریة

ثالثة اتفاقیات، وهي االتفاق اإلطاري والبروتوكول المتعلق بنظام التعریفات التفضیلیة وقواعد المنشأ. وبمصادقة 

لى األقل، یكون األساس القانوني للنظام مكتمًال اعتبارًا من دول أعضاء ع ١٠االتفاقیات الثالثة جمیعًا من قبل 

 .٢٠١١أغسطس 

دول من الدول األعضاء تلبیة شرطین  ١٠منظمة التعاون اإلسالمي، فإن على -ولتفعیل نظام األفضلیات التجاریة

المي وتقدیم منظمة التعاون اإلس-في نفس الوقت: المصادقة على االتفاقیات الثالثة ضمن نظام األفضلیات التجاریة

قائمة باالمتیازات إلى أمانة لجنة المفاوضات التجاریة. وفي هذا السیاق، وقد وصلنا بالفعل إلى العدد المطلوب من 

 .٢٠١٤اء لتشغیل النظام بحلول نهایة عام الدول األعض

ومع ذلك، ولبدء العمل بالنظام، ثمة بعض الخطوات العملیة التي یجب اتخاذها بمشاركة الدول األعضاء. والخطوة 

دول أعضاء هي تركیا  ٧، قدمت ٢٠١٨األهم في هذا السیاق هي تحدیث قوائم االمتیازات. واعتباًرا من سبتمبر 

ن واألردن وبنغالدش وٕایران قوائمها المحّدثة لالمتیازات إلى أمانة لجنة المفاوضات التجاریة. ومالیزیا وباكستا
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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وباإلضافة لذلك، وفي أعقاب تقدیم القوائم المحدثة لالمتیازات من جانب العدد المطلوب من الدول األعضاء، تبدأ 

رتیبات التعاون اإلسالمي مع إجراء عدد من التمنظمة -التجارة التفضیلیة بموجب اتفاقیات نظام األفضلیات التجاریة

في السلطات الجمركیة في كل دولة مشاركة، وفقًا للشروط المناسبة من قواعد المنشأ الخاصة باتفاقیات نظام 

منظمة التعاون اإلسالمي یمكن االطالع على قائمة الدول األعضاء التي وقعت/صادقت على -األفضلیات التجاریة

منظمة التعاون اإلسالمي على الرابط التالي: -ألفضلیات التجاریةاتفاقیات نظام ا

content/uploads/-http://www.comcec.org/en/wp١٨٠٢/٩٠OIC.pdf-/TPS 

في هذا الصدد، دعا االجتماع الوزاري الثالث والثالثین للكومسیك الدول 

لیات األفضاألعضاء التي لم توقع أو تصدق على اتفاقیات اتفاقیات نظام 

)، وهي االتفاقیة اإلطاریة و TPS-OICالتجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي (

بروتوكول خطة التعریفة الجمركیة التفضیلیة الخاصة بنظام األفضلیة التجاریة، 

وقواعد المنشأ، للقیام بذلك في أقرب وقت ممكن، ودعت الدول األعضاء 

نة الُمحدثة في أقرب وقت ممكن إلى أماالُمشاركة المعنیة بنقل قوائم االمتیازات 

اللجنة عبر الوطنیة بهدف تفعیل نظام األفضلیة التجاریة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي.

 المعارض التجاریة اإلسالمیة: 

یتم تنظیم المعارض التجاریة اإلسالمیة لزیادة التجارة البینیة بین منظمة التعاون 

ت والخدمات للبلدان األعضاء في المنظمة. وقد أقیم المعرض التجاري اإلسالمي والترویج للمنتجات والصناعا

تحت رعایة خادم  ٢٠١٦مایو  ٢٦-٢٢اإلسالمي الخامس عشر في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بین 

 في بغداد، العراق. ٢٠١٩أبریل  ١٣-٧الحرمین الشریفین. سیتم عقد المعرض التجاري اإلسالمي السادس عشر في 

 ١٠إلى  ٦هذا الصدد، أقامت منظمة التعاون اإلسالمي النسخة االستثنائیة من المعرض التجاري في الفترة من في 

دولة  ٢٣رجل أعمال من حوالي  ٣,٠٠٠شركة و  ٣٠٠في مدینة الكویت بدولة الكویت بمشاركة  ٢٠١٨فبرایر 

 عضوة في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى دول أخرى تسعى لفرص العمل والشراكة.

وباإلضافة إلى المعارض التجاریة اإلسالمیة، یتم تنظیم معارض خاصة بالقطاع في الدول األعضاء بالتعاون مع 

كومسیك، لة للدورة الثالثة والثالثین للالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة. في هذا الصدد، وتماشًیا مع القرار ذي الص
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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مارس  ١٦و  ١٣ُعقد "المعرض الثاني لألثاث والتصمیم الداخلي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في 

و"المعرض الحادي عشر للصناعات الزراعیة في منظمة التعاون اإلسالمي". عقدت الدول األعضاء "في  ٢٠١٨

 المملكة العربیة السعودیة.  في جدة، ٢٠١٨مارس  ٢٣-٢٠

 النقل واالتصاالت.2

 ٢٠١٨. مجموعات عمل النقل واالتصاالت في ٢.١

 العام القطاع وكاالت بین التعاون وتعزیز التجارة، لتیسیر خاصة أهمیة ذات للحدود العابر النقل ممرات ُتعد

  .اإلقلیمي التكامل وبالتالي المعنیة، البلدان في الخاص والقطاع

 الوطنیة، عبر النقل لممرات المتتالیین اجتماعیها (TCWG) واالتصاالت للنقل الكومسیك عمل مجموعة كرست

في حین ركز االجتماع العاشر لفریق مجموعة عمل النقل واالتصاالت على اإلطار المفاهیمي  .ألهمیتها نظًرا

 لحادي عشر لُبعد الحوكمة في ممراتوتحلیل حالة ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة، تم تخصیص االجتماع ا

  النقل عبر الوطنیة.

ُعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل النقل 

في أنقرة، تركیا تحت  ٢٠١٨مارس  ١٥واالتصاالت في 

عنوان "إدارة ممرات النقل في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي: تحدیات، وحاالت ودروس السیاسات." 

 نظرهم وجهات االجتماع خالل األعضاء لدولا ممثلو ناقش

 للحدود العابرة النقل ممرات إدارة تعزیز كیفیة حول وخبراتهم

 وتبادلوا اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في

وعالوة على ذلك، ناقشوا  .حولها والخبرات النظر وجهات

االتجاهات العالمیة وأفضل الممارسات في العالم من أجل 

  استخالص دروس ملموسة منهم.

وفًقا لتقریر البحث الُمعد خصیًصا لهذا االجتماع، هناك أربعة أنواع من مستویات تطویر إدارة الممر على النحو 

تتحرك المستویات تدریجًیا  التالي؛ مستوى تبادل المعلومات ومستوى المشاركة ومستوى التعاون ومستوى التكامل.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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نحو مستوى أعلى من التكامل. درس التقریر ممارسات الحوكمة الحالیة في سبعة ممرات في الدول األعضاء 

))، والممر الشمالي، ومبادرة ممر مابوتو اللوجستي، ALCالغوس  -بمنظمة التعاون اإلسالمي وهي: ممر أبیدجان 

الخاص باللجنة االقتصادیة واالجتماعیة  ))، والممر المركزيTRACECAوممر النقل في أوروبا والقوقاز وآسیا 

))، والممر البحري لرابطة دول جنوب شرق آسیا (أسیان)، ومشروع اإلسكوا UNESCAPآلسیا والمحیط الهادئ 

 وكازاخستان واألردن أذربیجان إلى میدانیة زیارات أجریت التابع لألمم المتحدة، وممر العبور األردني. ٤٠إم

 .أعاله المذكور البحثي التقریر إطار في وموزامبیق

سلط البحث الضوء على النكسات الرئیسیة التالیة والمتعلقة بممارسات حوكمة الممرات في لجغرافیة منظمة التعاون 

  اإلسالمي:

 التعاون غیر الكافي والتنسیق بین دول الطریق. •

 ة ونظام فعال لجمعالحاجة إلى المعلومات الدقیقة عن العملیات في ممرات النقل عبر الوطنی•

 البیانات

 االفتقار إلى مراقبة أداء الممر وتوزیعه.•

 االفتقار إلى البرامج ذات الصلة، واألمانات الدولیة لتعزیز الممرات وتشاور أصحاب المصلحة.•

 انخفاض استخدام التسهیالت الُمقدمة من المنظمات الدولیة ذات الصلة.•

 ؤسسیة.الحاجة إلى تطویر األطر القانونیة والم•

في ضوء النتائج الرئیسیة للتقریر البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت خالل االجتماع الحادي عشر لمجموعة 

 عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت، توصلت مجموعة العمل إلى توصیات السیاسة التالیة: 

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت

تطویر/تحسین إطار قانوني ومؤسسي وتنظیمي تمكیني لضمان التنسیق والتعاون الفعالین بین •

 الدول المعنیة وتحقیق األهداف التي تتطلب اإلصالح.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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إنشاء وحدة تنسیق/أمانة ممر مخصص لتیسیر إدارة الممرات من خالل ضمان التواصل والتنسیق •

 ائم بین الدول المعنیة.الد

تعزیز تطویر إدارة ممر النقل بطریقة شاملة، والجمع بین التدابیر الصارمة مثل البنیة التحتیة •

 والتدابیر الناعمة مثل الدعم السیاسي، والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء القدرات.

في إدارة الممر  السعي للحصول على دعم من المنظمات الدولیة ذات الصلة في المضي قدما•

 وخاصة في المرحلة األولى من تطویر الممر.
 

 

ُیعد النقل أحد القطاعات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على أسعار السلع، وتكلفة العمالة، والرفاهیة العامة للمجتمع. 

وُیعد التخطیط الفعال للبنیة التحتیة الوطنیة للنقل هو الخطوة األولى لتحقیق قطاع نقل أفضل، وهذا بدوره سیساهم 

في هذا الصدد، ونظرًا ألهمیة تخطیط البنیة التحتیة للنقل، ُعقد االجتماع في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. و 

في أنقرة تحت عنوان "تخطیط البنیة التحتیة  ٢٠١٨أكتوبر  ١١الثاني عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في 

 ) في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".  NTIللنقل الوطني (

إعداده خصیًصا لهذا االجتماع، لیس لدى العدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون وفًقا لتقریر بحثي تم 

اإلسالمي سیاسة نقل وطنیة. ومع ذلك، فیوفر هذا الوضع فرصة لمشاركة المستخدمین أصحاب المصلحة المنظمة 

اآلسیویة من   تملك الدولوالنقل لمناقشة مجموعة كبیرة من القضایا في قطاع النقل الدینامیكي والمتغیر بسرعة. ال

بین المجموعات الفرعیة لمنظمة التعاون اإلسالمي بصورة أساسیة خطة رئیسیة للنقل الوطني طویلة األجل 

NTMP في حین ُتعد البنیة التحتیة للنقل الوطني ،((NTI  في آسیا جزًءا من الخطط متوسطة األجل والتي تغطي

. ویبدو أن أداء الدول اآلسیویة أفضل من نظیراتها األفریقیة والشرق أوسطیة كافة أنواع الُبنى التحتیة ومنها النقل

 ). NTMPالتي لدیها خطة رئیسیة للنقل الوطني طویلة األجل (
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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أبرز التقریر البحثي التحدیات الرئیسیة التي تواجه البلدان 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على النحو التالي:

اإلفتقار لسیاسة للنقل الوطني لتوفیر اتجاه •

استراتیجي نحو تحقیق األهداف والغایات المشتركة التي 

 ینبغي اتباعها من خالل الخطط والبرامج القطاعیة. 

االفتقار للقدرة المؤسسیة لزیادة فعالیة إجراءات •

 وتقنیات التخطیط الحالیة.

الحاجة إلى مبادئ توجیهیة مشتركة لجمع •

ات، وتقییم المشروع وكذلك التقییم ألعضاء منظمة البیان

 التعاون اإلسالمي.

 االستخدام المحدود للتقنیات الجدیدة •

في ضوء النتائج الرئیسیة للتقریر البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت خالل االجتماع الثاني عشر لمجموعة 

 لى توصیات السیاسة التالیة:عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت، توصلت مجموعة العمل إ

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت

وضع مبادئ توجیهیة إلعداد وتنفیذ الخطط الرئیسیة للنقل الوطني عن طریق األخذ في االعتبار •

 لألراضي والنقل أكثر تكامًال واستدامة.أفضل الممارسات الدولیة نحو وضع خطط وحلول 

تحدید مؤشرات األداء الشاملة والرئیسیة ذات الصلة للرصد والتقییم الفعال ألداء خطط النقل •

 ونتائجها، وتقاسم النتائج مع أصحاب المصلحة المعنیین من القطاعین العام والخاص. 

اإلسالمي وذلك من خالل تطبیق تحسین القدرة التخطیطیة للدول األعضاء في منظمة التعاون •

 األسالیب المعاصرة مثل وضع رؤیة مع مجموعة من األهداف االجتماعیة واالقتصادیة.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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تحسین عملیة تخطیط البنیة التحتیة للنقل الوطني وتشجیع الشراكات بین القطاعین العام والخاص •

 داء والصیانة.لیات جیدة األعلى وجه الخصوص لتقییم االحتیاجات وتشجیع االستثمارات والقیام بعم
 

 . مشروعات الكومسیك الممولة في مجال النقل واالتصاالت لتنفیذ توصیات السیاسة٢.٢

فیما یتعلق بالمشاریع الممولة من الكومسیك من أجل تنفیذ توصیات سیاسة الكومسیك، تم تنفیذ أربعة مشروعات 

من قبل غامبیا وٕایران واألردن ونیجیریا بموجب  ٢٠١٨في مجال التعاون وفي مجال النقل واالتصاالت في عام 

تمویل مشاریع الكومسیك. نفذت غامبیا مشروع "تحلیل أنظمة إدارة قواعد بیانات الطرق في بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي المختارة".  الدول الشریكة في المشروع هي السنغال ونیجیریا. یهدف المشروع إلى تحلیل الوضع الحالي 

ما یتعلق بإنشاء نظام إلدارة قواعد بیانات النقل البري في غامبیا وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بین البلدان فی

الشریكة. شمل المشروع ورشة عمل قدمت فیها البلدان الشریكة عروضاً حول تجاربها وقدمت توصیات بشأن غامبیا 

ها دعم القدرة على وضع سیاسات النقل الوطنیة وتخطیطفي خریطة طریق. ُتعد خریطة الطریق هي النتیجة التي ت

 في غامبیا والبلدان الشریكة.

تقوم إیران مع الدول الشریكة أذربیجان وتركیا بتنفیذ مشروع "دراسة جدوى لممر النقل اإلیراني القوقازي". یهدف 

في  اء وفاعلیة واستدامة النقلالمشروع إلى تحسین ممر النقل العابر للحدود بین آسیا وأوروبا من أجل تعزیز أد

الدول األعضاء. سیتم إعداد تقریر بحثي للمشروع استناًدا إلى زیارات دراسیة إلى الدول الشریكة والتحلیالت المكتبیة. 

سیتكون التقریر بشكل رئیسي من الوضع الحالي لممرات النقل العابر للحدود في العالم وفي منظمة التعاون 

التفصیلي للبلدان المعنیة، واالستراتیجیات الملموسة والتوصیات السیاسیة لمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي، والتحلیل 

 اإلسالمي. 

تقوم األردن مع الدول الشریكة العراق وتركیا بتنفیذ مشروع "دراسة جدوى إلعادة بناء خط سكة حدید الحجاز 

العثماني القدیم". یهدف المشروع إلى دراسة خط السكك الحدیدیة من أقصى الشمال حتى أقصى جنوب األردن 

. سوف یستند تم إعداد تقریر بحثي في المشروعلتحدید النقاط المحتملة في البنیة التحتیة التي سیتم تطویرها. سی

التقریر المعني للمشروع استناًدا إلى زیارات دراسیة إلى الدول الشریكة والتحلیالت المكتبیة. الناتج المتوقع هو قائمة 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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طاعین قبالتوصیات التي ستحدد القیمة المضافة، والتكلفة، وٕاجراءات عملیات إعادة اإلعمار وٕامكانیات الشراكة بین ال

 العام والخاص.

وأخیًرا، تقوم نیجیریا بتنفیذ مشروع "تشجیع استخدام االتصال الواسع النطاق في البحث والتعلیم بین الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي". الدول الشریكة هي مالیزیا وغامبیا وتركیا. یهدف المشروع إلى تشجیع استخدام 

تعلیم واستخدام التقنیات الرقمیة في تقدیم المحتوى بین الدول األعضاء. یتضمن االتصال الواسع النطاق في ال

المشروع دراسة جدوى وورشة عمل. في إطار دراسة الجدوى، سیتم تنظیم زیارات دراسیة إلى الدول الشریكة لتقییم 

لمعالجة هذه  اقتراح الحلولمرافق البنیة التحتیة الحالیة الخاصة بها، وتحدید بنیاتها التحتیة وثغرات الخدمات و 

 الفجوات. سیتم مناقشة وثیقة دراسة الجدوى بین المشاركین من الدول الشریكة وسیتم االنتهاء منها في ورشة العمل.

. جهود الدول األعضاء لتحقیق التوصیات المتعلقة بسیاسات الكومسیك في مجال النقل ٢.٣

 واالتصاالت

 ٣٣و  ٣٢نموذج التقییم الخاص بتنفیذ توصیات السیاسة الخاصة بالدورتین وفقًا لتعلیقات الدول األعضاء على 

 للكومسیك في مجال النقل واالتصاالت، فقد أبلغت الدول األعضاء عن الجهود التالیة:

فیما یتعلق بالتوصیات المتعلقة بالسیاسة الوزاریة بشأن تعزیز صیانة الطرق في البلدان األعضاء •

 اإلسالمي،في منظمة التعاون 

بموجب السیاسة الوطنیة  ٢٠١٣أصدرت بنغالدیش قانون مجلس صندوق صیانة الطرق لعام −

 . كما تم تطویر مشروع إطار للسیاسة العامة لتشغیل هذا الكیان.٢٠٠٤للنقل البري لعام 

كان لدى المغرب استراتیجیة لصیانة وصون أصول الطرق الوطنیة وتم تعزیزها بتوصیات سیاسة −

ُتخطط المغرب لتقدیم طلب تمویل مشروع الكومسیك من أجل تنفیذ  یك ذات الصلة.الكومس

 توصیة السیاسة بشأن "االستفادة من العقد القائم على األداء في صیانة الطرق".

 .الطرق شبكة صیانة إدارة لتعزیز الصلة ذات الدولیة المؤسسات من تقنیة مساعدة غامبیا تلقت−

بحث استقصاء لحالة الطرق لتطویر برنامج صیانة البنیة التحتیة  عالوة على ذلك، یتم إجراء

 الخمسیة.
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في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 نلمختلفیالمصالح ب اصحاام أدالستخق طرلادث اوح قثائول یبًاطوفعاًال  امًاظنا دغنوضعت أو−

. ُیساعد النظام في فهم أسباب حوادث الطرق وتخطیط وتخطیط إجراءات األمن الطرقيفي 

 عدد الحوادث وحّدتها.التخفیف الُمناسبة لتقلیل 

فیما یتعلق بالتوصیات المتعلقة بالسیاسة الوزاریة بشأن تحسین السالمة على الطرق في البلدان •

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،

. كما ٢٠٢٠-٢٠١٨وضعت بنغالدیش خطة العمل الوطنیة للسالمة على الطرق للفترة −

 لزیادة الوعي لهذه القضیة.استحدثت بنغالدیش یوم للسالمة على الطرق 

 الطرق حوادث من للحد ٢٠٢٦-٢٠١٧ الطرق على للسالمة وطنیة استراتیجیة المغرب وضعت−

 على للسالمة وطنیة وكالة المغرب أنشأت االستراتیجیة، هذه تنفیذ ضوء في .أشكالها بكافة

 على للسالمة الوطنیة االستراتیجیة وضع في المشاركة عدة، أمور في مهمتها، تتمثل الطرق

 .الصلة ذات التشریعیة المشاریع إعداد عن فضالً  وتقییمها الطرق

 على عالوةو تستخدم غامبیا القنوات اإلعالمیة لزیادة التثقیف والتوعیة بالسالمة على الطرق. −

  إلى تهدف والتي أفریقیا، غرب في الطرق على السالمة جمعیة في نشط عضو غامبیا فإن ذلك،

 لتحقیق معاً  معاً  والعمل الطرق، على السالمة مجال في الجیدة والممارسات الخبرات ُمشاركة

 .الطرق على السالمة بشأن المتحدة األمم إعالن

قامت أوغندا بتطویر سیاسة واستراتیجیة السالمة على الطرق. وعالوة على ذلك، عدلت أوغندا −

 الناشئة في تشریعات السالمة على الطرق.قانون المرور والسالمة على الطرق لدمج االتجاهات 

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة بشأن زیادة انتشار اإلنترنت عالي السرعة،•

أعطت غامبیا األولویة لتحسین االتصال باإلنترنت واالتصال في خطة التنمیة الوطنیة الخاصة −

 بها.
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التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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ن النفاذ إلى الموجة العریضة. طورت أوغندا سیاسات الموجة العریضة وٕادارة الطیف لتحسی−

 وعقدت برامج تدریبیة لزیادة معرفة القراءة والكتابة الرقمیة في نظام التعلیم.

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة بشأن تطویر ممرات النقل العابرة للحدود،•

 تشكل غامبیا لجنة لتطویر ممرات النقل العابر للحدود الوطنیة.−

خمسیة استراتیجیة باإلضافة إلى خطة عمل لتنفیذ أحكامها في الخطة وضعت أوغندا خطة −

 االستراتیجیة.

 السیاحة.3

 ٢٠١٨. مجموعات عمل السیاحة عام ٣.١

یمكن اعتبار الوجهات السیاحیة بمثابة مزیج من المعالم السیاحیة والخدمات والمرافق والبنیة التحتیة والمناظر 

بة والفاعلیات. بالنظر إلى الجهات الفاعلة والعوامل المختلفة التي ینطوي علیها إنشاء تجر الطبیعیة والثقافة والضیافة 

سیاحیة شاملة، تحتاج الوجهات إلى نهج شامل في التخطیط والتطویر والتسویق واإلدارة التي من شأنها تنسیق 

منظمات إدارة الوجهات منظمة  وقیادة مختلف أصحاب المصلحة وٕادماج جهودهم بفعالیة. لذلك، هناك حاجة إلنشاء

) واستراتیجیات تطویر الوجهات الُمصممة تصمیما جیدا والمهمة بشكل خاص للوجهات في DMOsتنظیما جیدا (

 كل من مقدمة ومراحل نمو دورة حیاتهم.

و  ١٢و  ١١وبالنظر إلى أهمیة قضیة إدارة الوجهات، خصصت الكومسیك ثالثة اجتماعات لمجموعة العمل (

 ٢٠١٨فبرایر  ١٥موضوع إدارة وجهات السیاحة. ُعقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل السیاحة في ) ل١٣

تركیا، تحت عنوان "تطویر الوجهات واإلستراتیجیات المؤسسیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  -في أنقرة 

 اإلسالمي."

من منظمات إدارة الوجهات في العالم  ١٠٠٠٠ك أكثر من وفًقا للتقریر البحثي المقدم إلى االجتماع، ُیقدر أن هنا

الیوم والتي شكلتها كیانات حكومیة وخاصة أو من خالل شراكات بین القطاعین العام والخاص. ومع ذلك، تتحول 

منظمات إدارة الوجهات في مجال التنمیة عن الكیانات الحكومیة في الغالب على مدى األربعین سنة الماضیة إلى 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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الشراكات بین القطاعین العام والخاص. ُیعد تطویر 

المنتجات من الوظائف األساسیة لمنظمات إدارة الوجهات، 

وهي في كثیر من األحیان هي الخطوة األولى في بناء مقترح 

 سیاحي دائم.

في إطار التقریر البحثي المذكور أعاله، ُأجریت زیارات 

المتحدة وتركیا میدانیة إلى أذربیجان واإلمارات العربیة 

كممارسات للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

وٕاسبانیا كمثال لدولة لیست ُعضوة في منظمة التعاون 

اإلسالمي. على الجانب اآلخر، ومن ناحیة أخرى، تم إجراء 

دراسات تستند إلى المكاتب في نیجیریا وأسترالیا وٕایطالیا 

 والوالیات المتحدة األمریكیة.

 وء نتائج التقریر البحثي، سلطت مجموعة العمل الضوء على التحدیات التالیة:في ض

 مركزیة إدارة الوجهات-

تركیز منظمات إدارة الوجهات السیاحیة في المقام األول على الترویج للوجهة ولیس كافًیا على -

 تطویر المنتج

 االفتقار لتمویل مضمون-

 إشراك أصحاب المصلحةالحاجة إلى تعزیز وٕاضفاء الطابع الرسمي على -

 الحاجة إلى تعزیز إدارة الموارد-

 توصلت مجموعة عمل السیاحة في اجتماعها الحادي عشر إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للسیاحة

) DMOsمنظمات إدارة الوجهات العامة والخاصة المحلیة واإلقلیمیة ( التشجیع على إنشاء/تقویة•

 مع تكلیف المسؤولیات المتعلقة بتخطیط الوجهة وتطویرها وتسویقها وٕادارتها. 

تخطیط العرض والطلب وكذلك تحدید ومراقبة مؤشرات األداء الرئیسیة لضمان تنمیة السیاحة •

 المستدامة في الوجهة. 

) وتحسین الكفاءة وكذلك الشفافیة في استخدام DMOsاتي لمنظمات التسویق (تشجیع التمویل الذ•

 وٕادارة الموارد.

تعزیز الوجهات من خالل تشكیل التحالفات الُقطریة لمنظمة التعاون اإلسالمي والتحالفات مع •

 أصحاب المصلحة الخارجیین.
 

 

تتسم استراتیجیة التسویق الفعالة بأهمیة خاصة للنجاح الشامل للوجهة على المدى الطویل. قد تتداخل أنشطة 

وأنشطة التسویق الفردیة، وتصبح مجزأة وتؤدي إلى إهدار الموارد القیمة وكذلك الجهود وذلك بدون استراتیجیة 

سسیة تسویق الجهات على الهیاكل والعملیات المؤ تعتمد فعالیة تسویقیة جیدة التصمیم وٕاشراك أصحاب المصلحة. 

 .التي تدمج بین وجهات نظر مختلفة من أصحاب المصلحة

 ٢٠١٨سبتمبر  ١٣نظًرا إلى أهمیة الموضوع، ُعقد االجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل المعنیة بالسیاحة في 

مي"، ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالفي أنقرة بتركیا تحت عنوان "استراتیجیات تسویق الجهات في البلدان ا

 ونظر تقریر بحثي حول هذا الموضوع في مجموعة العمل المعنیة بالسیاحة.

)، DMOs(ووفًقا للتقریر، ُیعد تسویق الوجهة السیاحیة ذا أهمیة خاصة: القدرة التنافسیة، منظمات إدارة الوجهات 

التكنولوجیا، وبحوث السوق والتعاون. وفي هذا الصدد، عملیة تخطیط أسواق الوجهة، الموضوعات الشاملة على 

یلزم استخدام مجموعة من األدوات بما في ذلك أنشطة التسویق الرقمي، ووسائل التواصل االجتماعي، وتطبیقات 

  الهاتف المحمول والعالقات العامة لضمان التسویق الفعال ووضع العالمة الُتجاریة.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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المذكور بعالیه، ُأجریت في إطار التقریر البحثي 

زیارات میدانیة إلى موزمبیق ولبنان وتركیا كممارسات 

للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. على 

الجانب اآلخ، تم إجراء دراسات مكتبیة في كندا 

والمملكة المتحدة كأمثلة لدول غیر عضوة بمنظمة 

 التعاون اإلسالمي.

سلطت مجموعة العمل في ضوء نتائج التقریر البحثي، 
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 مع التعاون ذلك في بما شامل نهج إلى االفتقار•

  المعنیین المصلحة أصحاب

 (DMO) الوجهات إدارة لمنظمات الموارد وقایة•

 والرقمنة االبتكار ضعف•

 الموردین بین التنافسیة القدرة زیادة إلى الحاجة•

 الموسمي الطلب زیادة إلى الحاجة•

 توصلت مجموعة عمل السیاحة في اجتماعها الثاني عشر إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:
 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للسیاحة

) لوضع الوجهة في موضع مرغوب DMOإنشاء/تمكین هیئة مركزیة (مثل منظمات إدارة الوجهات •
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خالل استخدام أدوات مثل وسائل اإلعالم االجتماعیة والتسویق الرقمي والمعارض التجاریة 

 لعالقات العامة ومنظمات الرحالت التعریفیة. وا
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 جاتالمنت من وغیرهاُیعد تشجیع تطویر المنتجات الجدیدة (أي الفاعلیات، والمهرجانات•

) للتخفیف من اآلثار السلبیة للموسمیة والمخاطر المرتبطة باالعتماد على منتج واحد المناسبة

 أو سوق واحد.

 الحالیة، وتطویر قنوات توزیع جدیدة لمنع التبعیة وتقلیل عدم التماثلوٕادارة وتنظیم قنوات التوزیع •

في القدرة بین أصحاب المصلحة في الوجهات وكذلك الوسطاء الدولیین، وٕانشاء تحالفات استراتیجیة 

مع أصحاب المصلحة الخارجیین والتي من شأنها أن تخلق تآزرات للوجهة وغیرها من المتعاونین 

 ان، ومنظمي الفاعلیات إلخ).(مثل شركات الطیر 

تعزیز جمع وتخزین وتحلیل ونشر بیانات السوق عن خصائص الزائرین، والموسمیة ، وأداء •

 ،األفراد وخصوصیة سریة احترام معقنوات التوزیع، وأسواق المصدر، االتجاهات، إلخ،

 جهات.  و لتحسین الفعالیة التسویقیة ألصحاب المصلحة المقصودین وكذلك منظمات إدارة ال

 لىع خاص اهتمام وتخصیص المحمول الهاتف وتطبیقات الرقمیة المنصات من االستفادة•

 بین اعلوالتف المعلومات ومصداقیة السیاحیة التجربة لتحسین االجتماعي التواصل قنوات

 .الوجهة التسویق في الزوار
 

 

 السیاسة. الكومسیك لتمویل المشروعات في مجال السیاحة لتنفیذ توصیات ٣.٢

تم إدراج أربعة مشاریع في قائمة مجاالت التعاون السیاحي لدعمها في سیاق الكومسیك لتمویل المشروعات لعام 

. وذلك فیما یتعلق بالمشاریع الممولة من الكومسیك من أجل تنفیذ توصیات سیاسة الكومسیك في مجال ٢٠١٨

رونة قطاع السیاحة ضد األزمات عن طریق االتصال" السیاحة.  یهدف المشروع األول الذي یحمل عنوان "تعزیز م

، والذي نفذته وزارة الثقافة والسیاحة في بوركینا فاسو ، إلى االستفادة من االتصاالت من أجل تقلیل تأثیر األزمات 

على قطاع السیاحة. یتكون المشروع الذي تم تصمیمه في ضوء الموضوع القطاعي "تطویر إدارة المخاطر األزمات 

قطاع السیاحة"، من برنامج تدریبي لمدة خمسة أیام اكتسب فیه المشاركون المهارات لتحدید المخاطر واستخدام  في
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خبیًرا من كوت دیفوار  ٣٠األدوات من أجل عكس تأثیر األزمة. تم إقامة المشروع في محافظة واغادوغو بمشاركة 

 والنیجر وبوركینا فاسو.

على أزمة االتصاالت في مجال السیاحة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون  أما المشروع الثاني فهو "التدریب

اإلسالمي الُمختارة" الُمصمم أیضا وفقا لـ "تحسین إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السیاحة" الموضوع القطاعي. 

لتعامل ة أفضل لُیعد هدف المشروع هو تمكین خمس دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتكون مجهزة بصور 

مع أي أزمة من أجل المساهمة لیس فقط في إدارة األزمات بشكل أكثر فاعلیة ولكن أیًضا للتخفیف من األثر، 

ولتقصیر فترة االنتعاش وتعزیز العالمة التجاریة. صورة بمجرد أن مرت األزمة. شمل برنامج التدریب الُمنعقد في 

متدرًبا من بوركینا فاسو ومالي  ٢٥تم عقد برنامج تدریبي وتدریب عدد مدینة باماكو في عشر وحدات بعیدة المدى. 

 والنیجر وموریتانیا والسنغال على كیفیة تطویر وتنفیذ خطة اتصال حول األزمات وكیفیة إعداد خطة إنعاش.

ثالث بعنوان لنفذت وزارة الثقافة والسیاحة في موزامبیق بالتعاون مع السودان ومالیزیا وغامبیا وأوغندا المشروع ا

"السیاحة المجتمعیة من خالل الترویج لمواقع التراث للتخفیف من حدة الفقر". ُیعد الهدف من هذا المشروع هو 

تعزیز قدرات المجتمعات المحلیة واألدلة وأصحاب المصلحة المعنیین لتتمكن المجتمعات المحلیة من زیادة دخلها 

مشاركًا،  ٣٢فیذ برنامج تدریبي وورشة عمل في هذا السیاق بمشاركة السیاحي بفضل مواقع التراث العالمي. تم تن

 بهدف تعزیز مهارات المجتمعات المحلیة في صنع منتجات سیاحیة عالیة الجودة. 

تم تصمیم المشروع النهائي كمتابعة لمشروع "البرنامج التدریبي لتطویر وتطویر السیاحة المسلمة في الدول األعضاء 

من قبل مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة  ٢٠١٧اإلسالمي:" والذي تم تنفیذه في عام  في منظمة التعاون

)، تحت عنوان "تحسین النظام البیئي للسیاحة اإلسالمیة في SESRIC(واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة 

ى زیادة قدرة المسؤولین بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: تطویر الوجهة والصناعة". یهدف محتوى المشروع إل

دولة مختارة من دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل  ١٣الحكومیین المعنیین من وزارات/إدارات السیاحة في 

برنامج التدریب على بناء القدرات، من خالل التركیز على الوجهة وتطویر الصناعة. تم تنظیم برنامج تدریبي وزیارة 

الزیارة الدراسیة في ماالتیا بتركیا من أجل استكشاف فرصة كونها وجهة سیاحیة  دراسیة في سیاق المشروع. جرت

إسالمیة وتحدید احتیاجات تطویر الصناعة. ركز البرنامج التدریبي الذي استمر یومین مع حلقة نقاش على عملیة 

 لبشریة.التخطیط وتحدید مجاالت السیاحة وتطویر المنتجات ووضع خطة استثماریة وتنمیة الموارد ا
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 . جهود الدول األعضاء لتحقیق التوصیات المتعلقة بالسیاسات السیاحیة للكومسیك ٣.٣

وفًقا لتعلیقات الدول األعضاء على نماذج التقییم الخاصة بالجهود الوطنیة للدول األعضاء من أجل تنفیذ توصیات 

 سیاسة الكومسیك في مجال السیاحة؛

 الوزاریة بشأن السیاحة اإلسالمیة الصدیقة؛فیما یتعلق بتوصیات السیاسة •

أفادت أذربیجان بأن معیار "نظام إدارة الحالل في الفنادق" قد تمت صیاغته وتقدیمه إلى الهیئات −

الحكومیة المعنیة من أجل موافقتها. استقبلت أذربیجان عدًدا متزایًدا من السیاح المسلمین من 

 .٢٠١٧و  ٢٠١٦دول مجلس التعاون الخلیجي وٕایران والعراق في عامي 

)؛ وضعت بنغالدیش MFTالسیاسة بشأن السیاحة اإلسالمیة الصدیقة (تماشیا مع توصیات −

) وتخطط إلدراج خطة عمل محددة في MFTاستراتیجیة لتعزیز السیاحة اإلسالمیة الصدیقة (

الخطة الرئیسیة للسیاحة في بنغالدیش لتحسین الخدمات األساسیة للسیاحة اإلسالمیة الصدیقة 

)MFT األنشطة التحفیزیة إللهام مشغلي الرحالت السیاحیة في ) ذات الصلة، وكذلك تنظیم

 ). MFTبنجالدیش للعمل على السیاحة اإلسالمیة الصدیقة (

قام المركز اإلسالمي للسیاحة في مالیزیا بالتعاون مع معهد الحالل الدولي للبحوث والتدریب، −

سیاحة ن السیاحیین للوالجامعة اإلسالمیة الدولیة في مالیزیا بتطویر برنامج تدریب المرشدی

 اإلسالمیة الصدیقة. یقتصر التدریب حالیًا على المرشد السیاحي المالیزي المرخص.

تملك السودان إستراتیجیة وخطة عمل حول السیاحة اإلسالمیة الصدیقة ویُتظم ورش عمل −

باإلضافة إلى اجتماعات عمل حول السیاحة اإلسالمیة الصدیقة ویشارك في الفعالیات التي 

 ) الناجحة.MFTُنظمها وجهات لسیاحة اإلسالمیة الصدیقة (ت

قامت تركیا بتنظیم برامج تدریب سیاحیة مهنیة لتحسین جودة الخدمة للعاملین في مرافق اإلقامة −

واألغذیة والمشروبات. منذ الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك، بلغ عدد برامج التدریب السیاحي 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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امًجا وعدد األفراد السیاحیین الذین انضموا إلى هذه البرامج هو برن ٢٩٠التي نظمتها تركیا 

٦٩٩٠ . 

فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة حول "إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السیاحة: التعافي •

 من األزمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

في مجال السیاحة في إطار مجلس السیاحة.  كونت  أذربیجان فریق عمل لشأن القضایا األمنیة−

عالوة على ذلك، تم تضمین تدابیر مثل تطویر منتجات سیاحیة مختلفة، وزیادة الوعي حول 

الوجهة، وتحسین صورة والعالمة التجاریة للوجهات على خریطة الطریق االستراتیجیة لجمهوریة 

 أذربیجان.

ة، مان الوعي بالسوق وٕادراك مقصد إیجابي للوجهوذكرت بنغالدیش بأنه تم إعداد استراتیجیة لض−

 وتطویر أسواق ومنتجات جدیدة.

وضعت السودان خطة عمل فیما یتعلق بإدارة األزمات وهناك قسم إنذار مبكر یساعد على −

االستجابة السریعة ألیة أزمة. اتخذت السودان تدابیر إداریة لمواجهة الكوارث بالتنسیق مع 

تغلب على التحدیات في العدید من القطاعات، بما في ذلك قطاع الهیئات ذات الصلة وال

 السیاحة.

 منتدى السیاحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسیك ٣.٤

یوفر منتدى القطاع الخاص للسیاحة في الكومسیك/منظمة التعاون اإلسالمي قناة اتصال دائمة لممثلي القطاع 

الخاص في الدول األعضاء نظمت وزارة الثقافة والسیاحة بجمهوریة تركیا في هذا الصدد، التي تعمل كأمانة 

مارس   ٦لتعاون اإلسالمي/الكومسیك في للمنتدى، االجتماع السادس لمنتدى السیاحة للقطاع الخاص لمنظمة ا

تركیا تحت شعار "التراث الثقافي كأداة للسیاحة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة  -في اسطنبول  ٢٠١٨

التعاون اإلسالمي". أكد المنتدى على أهمیة زیادة الوعي بالتراث الثقافي والسیاحة المستدامة في العالم اإلسالمي 

 وما وراءه.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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  المؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة :٤-٢

في دكا/بنغالدیش.  ٢٠١٨فبرایر  ٧-٥) في ICTMُعقدت الدورة العاشرة لوزراء السیاحة بمنظمة التعاون اإلسالمي (

) على اختیار دكا (بنغالدیش) كمدینة السیاحة لمنظمة ICTMوافق وزراء السیاحة بمنظمة التعاون اإلسالمي (

. كما ٢٠٢٠، وجاباال (أذربیجان) كمدینة السیاحة لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام ٢٠١٩التعاون اإلسالمي لعام 

رحبت الجلسة بالعرض المقدم من جمهوریة أذربیجان الستضافة الدورة الحادیة عشرة لوزراء السیاحة لمنظمة التعاون 

 .٢٠٢٠) في عام ICTMاإلسالمي (

 الزراعة.4

 ٢٠١٨مجموعات عمل الزراعة عام  ٤.١

ُتعد الزراعة ذات أهمیة استراتیجیة في العدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. یمثل قطاع الزراعة 

من القوى العاملة  %٢٣من إجمالي اإلنتاج الزراعي في العالم ویعمل به  %٢١في منظمة التعاون اإلسالمي 

الزراعیة العالمیة. ُتعد منظمات السوق ونظم المعلومات السوقیة ذات أهمیة خاصة لألسواق الزراعیة التي تعمل 

بشكل جید. حینما یواجه المزارعون تحدیات في الوصول إلى أسواق اإلنتاج بسبب نقص معلومات السوق، فیصبحون 

ذلك، یتم إنشاء نظم معلومات السوق الزراعیة (إم آي إس) لجمع أكثر عرضة للتقلبات في أسعار اإلنتاج. ل

ومعالجة/تحلیل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق إلى الجهات الفاعلة في سالسل القیمة الزراعیة، التى تضم 

 3المزارعین والتجار والمجهزین والممولین.

 ٢٢في الكومسیك اجتماعها الحادي عشر یوم نظرًا ألهمیة نظم معلومات السوق، عقدت مجموعة العمل الزراعیة 

 تحت عنوان "تحسین أداء السوق الزراعیة: تطویر نظم معلومات السوق الزراعیة." ٢٠١٨فبرایر 

ُیشیر التقریر البحثي الذي تم إجراؤه لالجتماع إلى أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي تعتمد 

واد الغذائیة األساسیة لدیها نظم معلومات السوق التي تمیل إلى التركیز على تمكین على الواردات الغذائیة من الم

صانعي السیاسة إلدارة األمن الغذائي في حین أن البلدان األخرى لدیها قطاع زراعي أكثر توازنًا نسبیًا من حیث 

ق من المشاركین في السو طبیعة وحجم لها نظام معلومات السوق یعمل سواء بالنسبة لصانعي السیاسات وكذلك 

                                                           
 تحسین أداء السوق الزراعیة: تطویر نظم معلومات السوق الزراعیة.") «۱۷۰۲مكتب تنسیق الكومسیك (3
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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المزارعین والتجار. تقع أكثر دول المجموعة العربیة بین المجموعة األولي في حین تملك مجموعة الدول اإلفریقیة 

  واألسیویة أنماط مختلفة من نظم المعلومات السوقیة.

مي، نظمة التعاون اإلسالووفقًا للتقریر المذكور، فإن معظم أعضاء المجموعة العربیة في البلدان األعضاء في م

ُیعد نظام المعلومات اإلداریة الذي یدیره القطاع العام هو األكثر هیمنة في المجموعة اآلسیویة واألفریقیة للدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى 

مجموعة نظم المعلومات السوقیة التي یدیرها القطاع العام 

مة ألغراض ضمان األمن الغذائي یدعم أیًضا المؤسسات العا

الوطني.  ُأجریت  زیارات میدانیة في إطار التقریر البحثي 

 في مصر وٕاندونیسیا وأوغندا.

كشف التقریر أیًضا عن بعض التحدیات المتعلقة بعملیات 

 نظام المعلومات السوقیة على النحو التالي:

 التحدیات في جمع البیانات•

المقدمة  االختالف بین نوعیة المعلومات•

 والمتوقعة

قلة قدرة المزارعین على تفسیر البیانات •

 الُمقدمة من نظام المعلومات السوقي،

 قلة قدرة الحوكمة الفعالة لنظام المعلومات السوقي•

 استدامة نظم المعلومات السوقیة•

ر، قدمت الحادي عشتمشیا مع النتائج الرئیسیة للتقریر المذكور بعالیه والمناقشات التي دارت خالل االجتماع 

 مجموعة العمل المعنیة بالزراعة توصیات السیاسة التالیة:
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للزراعة

تصمیم نظم معلومات السوق (إم آي إس) من خالل تقییم ومراجعة أصحاب المصلحة المستهدفین •

 متواصل للمیزانیة وٕاطار فعال للرصد والتقییمبدعم 

بناء القدرات الكافیة لرصد المخزون وتحلیل االتجاهات والتنبؤ باإلضافة إلى الموضوعات األخرى •

 ذات الصلة بخالف توفیر معلومات عن األسعار لتحسین أداء نظام المعلومات السوقیة

ق األخرى و/أو أدوات إدارة المخاطر ربط نظام المعلومات السوقي بالمؤسسات الداعمة للسو •

 األخرى لزیادة المنافع المتبادلة

تشكیل اآللیات/المنصات الالزمة لتحسین التنسیق بین أصحاب المصلحة الرئیسیین وضمان •

 المراجعة الفعالة لجودة المعلومات المقدمة.
 

تقع العدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

في وجهات ال تتوافر لدیها القدرة اإلنتاجیة الزراعیة الكافیة 

لتلبیة الطلب على الغذاء من جانب سكانها الذین یتزاید 

عددهم بصورة سریعة. ویعتمدون بشكل كبیر على الواردات 

من الهام فهم  الزراعیة، وخاصة المنتجات الغذائیة. لذلك،

األهمیة الحیویة لهیكل ودینامیات التجارة الزراعیة المتطورة 

حول العالم وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي. في هذا الصدد، تم عقد االجتماع الثاني عشر 

 ٢٠١٨سبتمبر  ٢٠لمجموعة العمل الزراعي للكومسیك في 

لزراعیة لتشجیع تحت عنوان "تحلیل هیاكل تجارة األغذیة ا

شبكات التجارة الغذائیة الغذائیة بین الدول األعضاء وبحثت 

 التقریر البحثي لذات الموضوع.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 ُتعد ال تزال أكثر تشوًها من األسواق العالمیة للسلع المصنعة. األسواقوأبرز التقریر البحثي أن الزراعة العالمیة 

 على الحفاظ في رئیسیاً  دوراً  أیضاً  تلعب (NTMs) الجمركیة غیر التدابیر لكن ذلك، وراء دافعة قوة هي التعریفات

 في آخذة ولكنها متواضعة، نسبة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان ُتمثل .التجارة تكالیف ارتفاع

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول استأثرت .الزراعیة المنتجات في العالمیة التجارة إجمالي بنسبة النمو،

 إلى ٢٠١٦ عام في النسبة هذه ارتفعت حین في .العالمیة الزراعیة الصادرات من ٪٦.٧ بنسبة ١٩٩٥ عام في

 بنسبة سنوي ُمعدل بمتوسط اإلسالمي التعاون لمنظمة الزراعیة الصادرات نمت النتیجة، هذه مع وتماشیاً  .٪٨.٠

 .اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء غیر للدول لصادرات ٪٥.٠ بنسبة مقارنة الفترة، تلك خالل ٪٥.٩

عاون منفصلة إلى حد كبیر داخل منظمة الت شبكاتأشار التقریر إلى أنه بدًال من وجود شبكة تجارة واحدة، فهنالك 

 تلعبه الذي الدور بسبب الشبكات هذه خصائص وصف الصعب ومن اإلسالمي التى تستند إلى التجارة البینیة.

 ُمعقد لتفاعل نتیجة هي التجارة تدفقات ُتعد .والمنتجات البلدان من للعدید اإلسالمي التعاون منظمة خارج التجارة

 التعاون منظمة منطقة في ممیزة خصائص التفاعل یعرض للتقریر، ووفقاً  .واإلنتاجیة والجغرافیا السیاسة، بین

 أخرى حاالت في ذلك، ومع .المنتجات لبعض محوریة كدول السعودیة العربیة والمملكة تركیا دور مثل اإلسالمي

 بسیاسات وتتأثر متشابهة، غیر سلع في تكون أن إلى الزراعیة التجارة میل بسبب نسبیاً  التجاریة الخطوط تنتشر

ُأجریت زیارات میدانیة في إطار التقریر البحثي في  .اإلقلیمیة وعبر اإلقلیمیة التجارة اتفاقیات تضم التى التجارة

 والكامیرون والمغرب. بنغالدیش

تمشیا مع النتائج الرئیسیة للتقریر المذكور بعالیه والمناقشات التي دارت خالل االجتماع الثاني عشر، قدمت 

 مجموعة العمل المعنیة بالزراعة توصیات السیاسة التالیة:

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر

 للزراعة مجموعة عمل الكومسیك

 تطویر وتنفیذ خطط الوصول إلى األسواق التفضیلیة واالتفاقات التجاریة البینیة واإلقلیمي•

(نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي))  TPS-OIC(مثل 

 بهدف المساهمة في تطویر التجارة الزراعیة التعاونیة والمستدامة،
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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لجانب اإلمداد وتنمیة القدرة على تنمیة جانب الطلب عن طریق ترشید التدابیر غیر بناء القدرة •

 ) لبنیة هیكلیة زراعیة مستدامة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،NTMsالجمركیة (

تطویر وزیادة االتصالیة االقتصادیة وكذلك الربط المادي والمعلومات لتقلیل تكالیف التجارة في •

 واق التجارة الزراعیة من أجل تنمیة تجارة زراعیة مستدامة.أس
 

 . الكومسیك لتمویل المشروعات في مجال الزراعة لتنفیذ توصیات السیاسة٤.٢

، تم اختیار مشروعین للتمویل في مجال التعاون ٢٠١٧بموجب نداء المشروع الخامس، الذي تم إعداده في سبتمبر 

الزراعي من تمویل مشاریع الكومسیك. قامت إندونیسیا بتنفیذ المشروع األول بعنوان "تطویر نظام معلومات السوق 

الزراعیة لمزارعي البستنة". شركاء المشروع لهذا المشروع هم مالیزیا وبنغالدیش وبروناي دار السالم ومصر 

األردن. یهدف المشروع إلى تسهیل تسویق المنتجات الزراعیة، وخاصة البستنة في الدول األعضاء في وباكستان و 

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل أنشطة بناء القدرات على نظم معلومات إدارة التسویق. قام فریق المشروع في 

ت حول أفضل ممارسات التسویق للمنتجا هذا الصدد بزیارات دراسیة إلى أسترالیا والمغرب من أجل جمع البیانات

الزراعیة. باإلضافة إلى ذلك، تم تنظیم ورشة عمل دولیة لتبادل الخبرات حول استراتیجیات الوصول إلى األسواق 

وأفضل الممارسات لتحقیق القدرة التنافسیة العالمیة التي تتبناها وتشجعها الدول المتقدمة. وأخیًرا، ُعقد في إندونیسیا 

تدریبي بمشاركة خبراء من البلدان الشریكة. تم تدریب المشاركین على الجوانب النظریة والعملیة لنظم  برنامج

 المعلومات إدارة التسویق في برنامج التدریب والذي شمل التدریب في الموقع. 

ري الزراعي". لتقوم تركیا بمشاركة المغرب وتونس بتنفیذ المشروع الزراعي الثاني بعنوان "تحسین خدمات إرشاد ا

یهدف المشروع لتحسین معارف وخبرات طاقم العمل الفني من العاملین في مجال خدمات الري الزراعي والتدریب. 

أجرى فریق المشروع في إطار المشروع زیارات دراسیة إلى البلدان الشریكة للتحقیق في الوضع الحالي في الحقول 

. بعد الزیارات الدراسیة، سیتم عقد ورشة عمل في تركیا بمشاركة خبراء المرویة والممارسات الجیدة في الري الزراعي

من الشركاء لتوضیح بالتفصیل الصعوبات والفرص لتحسین خدمات تمدید الري. مباشرة بعد ورشة العمل، سیتم 

ري الجدیدة، لتنظیم برنامج تدریبي یركز على النهج المبتكرة لالستخدام الفعال لموارد المیاه المحدودة، وتقنیات ا

 وموارد میاه الري البدیلة مثل المیاه المالحة أو میاه الصرف وتقنیات جمع المیاه.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 . جهود الدول األعضاء لتحقیق التوصیات المتعلقة بالسیاسات الزراعیة للكومسیك ٤.٣

ألنشطة الوطنیة ا فیما یتعلق بتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات في المجال الزراعي، أبلغت الدول األعضاء عن

 التالیة:

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة بشأن خفض هادر ما بعد الحصاد؛•

استهدفت وزارة الزراعة األفغانیة في خطتها الخمسیة اإلستراتیجیة، خفض هادر ما بعد الحصاد −

 .٢٠٢١بحلول عام  ٪١٢إلى  ٪٣٠من 

 أسباب هادر ما بعد الحصاد في إطار البرنامجأجریت دراسات استراتیجیة في الكامیرون لتحدید −

) التابع لوزارة الزراعة والتنمیة الریفیة في الكامیرون. وبغیة PNSAالوطني لألمن الغذائي (

مكافحة الهادر الذي یلي الحصاد بصورة أفضل، شرعت حكومة الكامیرون في تنفیذ المشروع 

 الفعال على المستوى الُقطري.الوطني للحد من الهادر بعد الحصاد لضمان التنسیق 

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة بشأن تقلیل النفایات الغذائیة:•

أطلقت حكومة الكامیرون استراتیجیة للتنمیة الریفیة وخطة رئیسیة للصناعة لمعالجة النفایات −

 الغذائیة بطریقة شاملة. 

 لسوق الزراعي:فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة حول تحسین أداء ا•

، وهناك مجموعة من اللوائح المعمول ٢٠١٩-٢٠١٥وضعت وزارة الزراعة اللبنانیة االستراتیجیة −

بها حالیًا للسیطرة على استیراد المدخالت الزراعیة بما في ذلك المبیدات الحشریة واألسمدة 

 والبذور.

 والتنمیة الزراعیة . المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي٤.٤

من المنصات الهامة األخرى التي شهدت مناقشة المشاكل المشتركة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

في القطاع الزراعي المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمیة الزراعیة. انعقد المؤتمر 

في أستانا بكازاخستان وناقش القیود والتحدیات المشتركة  ٢٠١٦أبریل  ٢٨-٢٦ین الوزاري السابع حول الزراعة ب

 ۲۰۱۸تقریر التقدم السنوي للكومسیك 

2

ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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التي تواجه التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وبخاصة في مجال 

المؤتمر  زراعة. سیتم تنظیماإلنتاج واإلنتاجیة الزراعیة وتجارة السلع الزراعیة والموارد المائیة واستخدامهم في ال

 .٢٠١٩الوزاري الثامن في إسطنبول بتركیا في الربع األخیر من عام 

 التخفیف من حدة الفقر.5

 ٢٠١٨. مجموعات عمل التخفیف من حدة الفقر ٥.١

عد یُیعد التعلیم هو الطریق الرئیسي للحد من الفقر والتنمیة المستدامة في جمیع أنحاء العالم.  عالوة على ذلك، 

التعلیم على المستوى الوطني أحد المحددات األساسیة لإلنتاجیة االقتصادیة. یفرض السكان األمیین تكالیف 

اجتماعیة واقتصادیة كبیرة، بینما ُتعد القوة العاملة المتعلمة هي مورد قیم في االقتصاد الُمعولم الیوم. ُیمثل العبء 

المدارس والتعلم في كثیر من األحیان یتعایش ویسهم في البطالة المزدوج المتمثل في انخفاض مستوى االلتحاق ب

 4والركود االقتصادي والفقر الجماعي.

نظًرا ألهمیة القضیة، انعقد االجتماع الحادي عشر 

 ٢٠١٨أبریل  ٥لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في 

في أنقرة بتركیا، تحت عنوان "سوء التغذیة في الدول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

أبرز التقریر البحثي الُمعد خصیًصا لهذا االجتماع، أن 

التعلم یرتبط في الغالب بدخل األسرة، والتعلیم في مرحلة 

الطفولة المبكرة، وقدرات المعلمین، وجودة المنهج الدراسي 

 الدولیة الطالب تقییم امتحانات أهمیة على التأكید وتحدیثه.

 واختبارات و (PISA) الطلبة لتقییم الدولي البرنامج مثل

TIMSS، في األعضاء الدول أن إلى التقریر أشار كما 

 عن متخلفة كمجموعة اإلسالمي التعاون منظمة

 .الرئیسیة الدولیة التقییمات جمیع في األخرى المجموعات

                                                           
 .۱۸۰۲لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مكتب تنسیق الكومسیك، جودة التعلیم في ا4
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 في بالمشاركة یتعلق فیما متزایداً  اتجاهاً  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان أظهرت فقد ، ذلك ومع

 الریاضیات درجات متوسط نما الصدد، هذا في .االختبارات هذه نتائج في أدائها عن فضالً  الدولیة التقییمات

 التوالي على ٪٨.٠٧ و ٪١٠.٨٣ و ٪٨.٠٢  بنسبة (PISA) الطلبة لتقییم الدولي البرنامج في والعلوم والقراءة

 لحاالت كدول بالتفصیل وباكستان ونیجیریا ومالیزیا األردن دراسة تمت .٢٠١٥ حتى ٢٠٠٣ من الفترة خالل

  .البحثي التقریر إعداد عملیة خالل المیدانیة الزیارة

 التحدیات التالیة:وبحسب ما أورده التقریر ومن خالل المناقشات التي جرت في االجتماع، تم تحدید 

 االفتقار إلى/عدم كفایة التعلیم ما قبل االبتدائي،•

 انخفاض مستویات جودة المعلم،•

 جعل التعلیم مهنة ُمختارة،•

  الفصول المكتظة،•

 الفجوة بین األغنیاء والفقراء.•

 وللتغلب على تلك التحدیات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للتخفیف من حدة الفقر

زیادة كم ونوعیة المعلمین، ال سیما ممن ُیدرسون في المدارس التي تخدم الفئات األكثر استبعاًدا •

، وحوافز األداء، والتدریبواألكثر فقًرا من خالل تحسین معدالت األجور، والتدخالت التربویة، 

 وٕاصالح المناهج الدراسیة

زیادة فعالیة التعلیم والتعلم من خالل اعتماد نماذج جدیدة مبنیة على تكنولوجیا المعلومات •

 واالتصاالت

تعزیز فرص التعلم األفضل في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل االلتحاق بالتعلیم قبل االبتدائي •

 بأسعار میسورة
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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ماذج تعلیمیة فعالة لصالح الفقراء من أجل سد الفجوة بین األغنیاء والفقراء في مخرجات تصمیم ن•

 التعلم.
 

 

في االقتصاد العالمي المتزاید القائم على المعرفة والتنافسیة، فُیعد حرمان الناس من فرص تنمیة المهارات هي 

قر مهارات البناء بأهمیة حاسمة للقضاء على الفوصفة لهدر المواهب والفرص لالبتكار والنمو االقتصادي. تتسم 

حیث أن الطالب من العائالت الفقیرة و/أو المحرومة یفضلون الطریق المهني في الغالب مقارنًة باألساتذة 

األكادیمیین البحتین للدخول في سوق العمل بطریقة سلسة. تحتاج المدارس المهنیة إلى اإلستجابة لمتطلبات 

مناهج التعلم الحدیثة لتنمیة المهارات وذلك لتخفیض الفقر بصورة فعالة في الدول األعضاء الصناعة واستخدام 

بمنظمة التعاون اإلسالمي. كما ُتعد التلمذة المهنیة والتدریب الداخلي وغیر ذلك من فرص العمل القائمة على التعلم 

 من أجل الشباب مهم جدا في هذا الصدد.

مهني، ركزت مجموعة عمل تخفیف وبالنظر إلى أهمیة التعلیم ال

حدة الفقر التابعة للكومسیك على هذه القضیة في اجتماعها 

. وخالل االجتماع، ٢٠١٨أكتوبر  ٤الثاني عشر الُمنعقد في 

نظر الُمشاركون التقریر البحثي بعنوان "تنمیة المهارات: نظر 

الُمشاركون لقضیة التعلیم المهني في الدول األعضاء لمنظمة 

التعاون اإلسالمي . وقدم ممثلون عن الدول األعضاء المشاركة 

والمنظمات الدولیة والسلطات المحلیة عروضًا وتبادلوا خبراتهم 

 في تحسین برامج تطویر المهارات والتدریب المهني.

 ال الشباب من العدید أن بعالیه المذكور البحثي التقریر كشف

 المدرسیة الرسوم بسبب المهارات تدریبات في المشاركة یمكنهم

 نقص هناك أن التقریر أشار كما .الصلة ذات األخرى والتكالیف

 ُبلدان من العدید في (TVET) والمهني الفني والتدریب التعلیم مثل التعلیم مؤسسات مع الصناعیة الروابط في

 التعلیم قطاعات في المعلمین ومعرفة كفاءة مستوى زیادة یجب  ذلك على عالوة .اإلسالمي التعاون منظمة
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 التعاون منظمة في األعضاء الدول من العدید في العملیة الصناعیة خبرتهم كذلك والمهني، الفني والتدریب

 والوضع والمهني الفني والتدریب التعلیم حول والوعي المعرفة في النقص بسبب بأنه األدلة ُتظهر كما .اإلسالمي

 إلى أساسي بشكل أبنائهم اآلباء وُیرسل والمهني الفني والتدریب التعلیم لخریجي نسبًیا المُنخفض االجتماعي

 .والمهني الفني والتدریب التعلیم مؤسسات من بدالً  العام التعلیم مؤسسات

 إلى الفقر حدة لتخفیف الكومسیك عمل لمجموعة عشر الثاني االجتماع توصل التحدیات، تلك ضوء في

 :التالیة الملموسة التوصیات

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر

 مجموعة عمل الكومسیك للتخفیف من حدة الفقر

تحسین وصول الطالب/الشباب الفقراء إلى التعلیم المهني من خالل إلغاء/تخفیض الرسوم •

لطالب اإلقامة) لالمدرسیة، وتقدیم خطط المنح الدراسیة الشهریة وتوفیر المرافق الكافیة (مثل 

 القادمین من المناطق النائیة،

مطابقة المهارات في مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمهني مع المتطلبات الصناعیة من خالل •

تحدیث المناهج العملیة والموجهة حسب الطلب وتحسین مرافق مؤسسات التعلیم والتدریب الفني 

 طقة الصناعیة،والمهني وكذلك إنشاء مركز تدریب داخل المن

زیادة كم ونوعیة المعلمین في قطاع التعلیم والتدریب الفني والمهني من خالل توفیر برامج التطویر •

 المهني واالرتباط الصناعي واالعتراف بعملهم على أساس أدائه،

واالعتراف االجتماعي لخریجیها من أجل  TVETزیادة الوعي حول التعلیم والتدریب الفني والمهني •

 ة االلتحاق بقطاعات التعلیم والتدریب الفني والمهني وخلق فرص عمل جدیدة لخریجین مهرة.زیاد
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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. الكومسیك لتمویل المشروعات في مجال التخفیف من حدة الفقر لتنفیذ توصیات ٥.٢

 السیاسة

 .المشروعات لتمویل الكومسیك إطار في ٢٠١٨ عام في الفقر حدة لتخفیف التعاون مجال في مشروعان هناك

 بلدان في الفقر من والحد االجتماعیة للحمایة الواحدة النافذة خدمة نظام تحسین" مشروع بتنفیذ إندونیسیا قامت

 المشروع یهدف .وأذربیجان وبنجالدیش باكستان هي المشروع هذا في الشریكة الدول ."اإلسالمي التعاون منظمة

 حدة من والتخفیف االجتماعیة الحمایة ببرنامج یتعلق فیما المحلیة والمجتمعات المحلیین المُیسرین قدرة تحسین إلى

 في الشریكة الدول من المشاركون تبادل .تدریبیة برامج وثالثة عمل وورشة مؤتمر على المشروع شمل .الفقر

 ورشة في التدریب برنامج ونماذج محتوى إعداد تم .المشروع موضوع حول الُقطریة والخبرات األفكار المؤتمر

 والمهارات المعارف المدربین تدریب برنامج في المحلیون المیسرون اكتسب .الشریكة الدول من بمساهمة العمل

 مساعدة سیاق في والدعوة االتصال مهارات المیزانیة، وٕاعداد للتخطیط المتكامل البیانات بتحلیل یتعلق فیما الالزمة

 .الفقر حدة من والتخفیف االجتماعیة الحمایة ببرامج المتعلقة الحاالت إدارة مهارات وتمكینه، المجتمع

 التعاون منظمة بلدان في للمعلمین األعمال ریادة على التدریب" مشروع والكامیرون السنغال مع بالتعاون غامبیا تنفذ

 اإلنتاجیة القدرات لتعزیز األعمال ریادة مهارات على المعلمین تعریف إلى المشروع یهدف ."المختارة اإلسالمي

 الدراسیة المناهج في األعمال ریادة وحدات وتكامل تحدیث إلى سیؤدي تدریبًیا برنامًجا المشروع یتضمن .للطالب

  .الشریكة والدول غامبیا في

. جهود الدول األعضاء لتحقیق التوصیات المتعلقة بسیاسات التخفیف من حدة الفقر ٥.٣

 في الكومسیك

جهود الدول األعضاء تجاه تنفیذ توصیات الكومسیك المتعلقة بالسیاسات حول التخفیف من حدة الفقر، وفیما یخص 

 أبلغت الدول األعضاء عما یلي:

فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة المتعلقة بإمكانیة الوصول إلى الفئات الضعیفة للحمایة  •

 االجتماعیة،
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا



-40-

 ۲۰۱۸تقریر التقدم السنوي للكومسیك 

40

لجنة توجیهیة إلدخال برنامج التحویالت النقدیة قامت تونس بصیاغة مذكرة إطار من قبل −

لألطفال. كما وضعت تونس برنامًجا لدعم اإلدماج االقتصادي للشباب من األسر الفقیرة بقرض 

ملیون دوالر ممول من البنك الدولي وحصل أیًضا على دعمه للتصمیم الفني لهذا  ٦٠قیمته 

 البرنامج.

مي: بشأن "تعلیم األطفال المحرومین في منظمة التعاون اإلسالفیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة •

 مفتاح الهروب من الفقر"،

وضعت الجزائر الئحة لتمكین التالمیذ ممن في حاجة إلى الحصول على وجبات مجانیة في −

المدارس. تقوم البلدیة بتوفیر التغذیة المدرسیة إلى التالمیذ الُمستفیدین في حالة اإلغالق المؤقت 

 لمقصف المدرسة خالل العام الدراسي.

دوالر لكل طالب لتغطیة تكالیف  ٢٠٠أعلنت الحكومة التونسیة مؤخرًا عن منح نقدیة قدرها −

 االنتقال.

. الجهود األخرى المبذولة تحت مظلة الكومسیك من قبل مؤسسات منظمة التعاون ٥.٤

 اإلسالمي

(ضمن البنك  SPDA -البرامج المستمرة لتخفیف حدة الفقر برعایة الكومسیك هي: البرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا 

(ضمن البنك اإلسالمي للتنمیة)، برنامج التعلیم  ISFD -اإلسالمي للتنمیة)، صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة 

من مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة (ض OIC-VET -والتدریب المهني لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة).

 التركیز مع الفقر من الحد إلى یهدف خاص صندوق هو (ISFD) للتنمیة اإلسالمي التضامن صندوق تأسس

 ١٠ للصندوق المستهدفة المیزانیة وتبلغ .األساسیة التحتیة والبنیة الریفیة والتنمیة والزراعة البشریة التنمیة على

 .أمریكي دوالر ملیار ٢.٥٨٤ الواردة المساهمات إجمالي بلغ ،٢٠١٨ إبریل من واعتباًرا .أمریكي دوالر ملیارات

 برامج ٣ اعتماد تم. عضوة دولة ٣٣ في عملیة ١١٧ لـ أمریكي دوالر ملیون ٢,٧٣٤ التراكمیة االعتمادات بلغت

 التحالف من الثاني الجیل وهي (ISFD) للتنمیة اإلسالمي التضامن الصندوق  قبل من المنح على معتمدة جدیدة
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 للتنمیة، اإلسالمي البنك في األعضاء البلدان في للفقراء الدراسیة المنح وبرنامج تجنبه، الممكن العمى لمكافحة

 .الوالدة ناسور برنامج وقف أجل من واالئتالف

) هو برنامج آخر تم تطویره لتخفیف حدة الفقر في الدول األعضاء في SPDAُیعد البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا (

أفریقیا من خالل زیادة النمو االقتصادي، وتعزیز إنتاجیة قطاع الزراعة وخلق فرص العمل. ویبلغ رأس المال 

ملیار  ٥.٥ملیار دوالر أمریكي. وقد بلغ حجم االعتمادات اإلجمالیة  ١٢المستهدف للبرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا 

ملیار  ٢.٢٤٨دوالر أمریكي منذ بدایة البرنامج. تبلغ قیمة المصروفات على موافقات البرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا 

 من إجمالي االعتمادات.  %٤٦دوالر أمریكي أو 

) من قبل OIC-VETي الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (یتم تنفیذ برنامج التعلیم والتدریب المهني ف

)، بهدف تعزیز SESRICمركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة (

ریب دقدرات الدول األعضاء في مجال التعلیم والتدریب التقني والمهني. ُیعد برنامج تعلیم المعلمین في التعلیم والت

المهني والفني وبرامج الشهادات وبرامج التدریب المعیاریة والمعاییر المهنیة ونظام المؤهالت وضمان الجودة بعًضا 

-OICمن األنشطة الهامة في إطار برنامج التعلیم والتدریب المهني في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي (

VET.( 

 . تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة٥.٥

 ٢٠٣٠بالنظر إلى أهمیتها الكبیرة في جدول أعمال التنمیة العالمیة، أدرج جدول أعمال التنمیة المستدامة للعام 

 وأهداف التنمیة المستدامة ضمن جدول أعمال الكومسیك. 

 لتبع التقاریر الُمعدة في السنوات السابقة في إطار الكومسیك مثل "عوامل النجاح الحاسمة في تنفیذ جدول أعما

وأهداف التنمیة المستدامة: طلبت الدورة الثانیة والثالثون للكومسیك من مكتب تنسیق  ٢٠١٥التنمیة لما بعد 

الكومسیك بتجمیع أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تجرى في إطار تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة 

سالمي "و"مساهمات مؤسسات منظمة التعاون في الدول األعضاء والوضع الحالي وآفاق منظمة التعاون اإل

اإلسالمي في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة" وتقدیم تقریر إلى الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك.  وبناء على 

ذلك، قام مكتب تنسیق الكومسیك بتجمیع أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تم تنفیذها للمساهمة في 

التنمیة المستدامة في الدول األعضاء، وقدم تقریًرا إلى الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك. سیقدم مكتب تنفیذ أهداف 

 تنسیق الكومسیك قائمة مماثلة من األنشطة إلى الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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ل أولویات میة استبیانًا حو كما یجري مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسال

دولة عضوا مساهمات في االستقصاء.  ٣٣الدول األعضاء فیما یتعلق بأهداف التنمیة المستدامة. حتى اآلن، قدمت 

وفًقا إلجابات الدول المستجیبة ، فإن األهداف الثالثة األولى التي حددتها الدول األعضاء هي أهداف التنمیة 

): القضاء على الجوع، أهداف التنمیة ٢( الجیدة والرفاهیة، أهداف التنمیة المستدامة: الصحة )٣( المستدامة

): ال للفقر. سیقوم مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة ١المستدامة (

)SESRICثالثون. لسة الكومسیك الرابعة وال) بتقدیم تقریًرا منقًحا للدراسة لنتائج الدراسة االستقصائیة إلى ج 

 التعاون المالي.6

 ٢٠١٨. مجموعات عمل التعاون المالي ٦.١

كان التمویل اإلسالمي أحد العناصر األسرع نموًا في النظام 

المالي الدولي خالل العقود الماضیة. وتمت عولمته من خالل 

دولة في العالم. ُیعد سوق  ٩٠االنتشار إلى ما یقرب من 

الصكوك باعتباره أحد قطاعات التمویل اإلسالمي بمثابة 

المحرك الرئیسي لنمو صناعة التمویل اإلسالمي وتعتبر حالة 

 سوق الصكوك مؤشًرا لصحة سوق التمویل اإلسالمي األوسع. 

مع االهتمام المتزاید بسوق التمویل اإلسالمي والصكوك، تم 

عاشر لمجموعة عمل التعاون المالي عقد االجتماع ال

)FCWG في أنقرة تحت عنوان "دور  ٢٠١٨مارس  ٢٩) في

الصكوك في أسواق رأس المال اإلسالمي".  شارك ممثلو 

الدول األعضاء خالل االجتماع تجاربهم، وانجازاتهم، 

لُمعد لهذا االجتماع ي ایكشف التقریر البحث والتحدیات التي واجهتهم في تطویر تطویر سوق الصكوك في بلدانهم.

أن الصكوك توفر منصة إلدارة تمویل السیولة واألصول والبنیة التحتیة في االقتصاد الحقیقي. تعد سوق الصكوك 

منصة هامة لدعم التمویل طویل األجل المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة. قد یساهم بشكل كبیر  أیًضا في التنمیة 

 تقریًبا.  ٪١٥حجم سوق الصكوك محدود للغایة حیث تبلغ حصته  االقتصادیة للبلد. ومع ذلك، فإن
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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) إطار قانوني وتنظیمي قوي بما ١على الجانب اآلخر،  اللبنات األساسیة للنمو المستدام لسوق الصكوك هي: (

) إطار ضریبي یعزز مجال المنافسة بین السندات والصكوك (أي الحیادیة الضریبیة ٢في ذلك الحوكمة الشرعیة، (

) البنیة التحتیة للسوق والتكنولوجیا (مثل سوق المال اإلسالمي، منصة التداول اإللكترونیة)، ٣والحوافز الضریبیة)، (

 ) المستثمرین المؤسسین في حجر األساس الذي یخلق الطلب على إصدارات الصكوك.٥) التنظیم واإلشراف، و(٤(

ملیار دوالر أمریكي. ارتفع إصدار الصكوك  ٣٩٦صكوك المعلقة وفقاً للتقریر، بلغ إجمالي ال ٢٠١٧اعتباًرا من عام 

 ٢٠١٧ملیار دوالر أمریكي في عام  ١٠٥.٦وبلغ  ٢٠١٦مقارنة مع عام  ٢٠١٧في عام  ٪٤٥.٤العالمیة بنسبة 

 ٦٠.٠، سیطرت مالیزیا على القطاع بنسبة ٢٠١٧. اعتبارا من عام ٢٠١٦ملیار دوالر أمریكي في عام  ٧٢.٦من 

ملیار دوالر أمریكي)  ٧.١(أو  ٪ ١٦.٢ملیار دوالر أمریكي)، تلیها المملكة العربیة السعودیة بنسبة  ٢٦.٣(أو  ٪

 ملیار دوالر أمریكي) من إجمالي إصدار القطاع الخاص. . ٣.٩(أو  ٪ ٩.٠واإلمارات بنسبة 

مالیزییا ریر وهي إندونیسیا و تم إجراء زیارات میدانیة ألربعة دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار التق

ونیجیریا وتركیا للحصول على رؤى حول بیئة السیاسة لسوق الصكوك. على الجانب اآلخر، تم تنفیذ دراسات 

 مكتبیة في اإلمارات العربیة المتحدة وهونغ كونغ.

 أبرز التقریر بعًضا من التحدیات الرئیسیة التي تواجه البلدان األعضاء:

 تشریعي ضروريعدم وجود إطار •

 عدم وجود إطار ضریبي لدعم التنمیة في سوق الصكوك•

 عدم وجود إطار الحوكمة طبًقا للشریعة•

 وعدم كفایة قاعدة المستثمر •

 وللتغلب على تلك التحدیات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:

 
 االجتماع العاشرالتوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 

 لمجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسیك

تطویر اإلطار القانوني والتنظیمي التمكیني ألسواق رأس المال اإلسالمیة وتعزیز التعاون القوي •

 بین أصحاب المصلحة الرئیسیین في السوق لتحسین النظام البیئي إلصدار الصكوك.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 تطویر البنیة التحتیة لألسواق و اإلطار الضریبي الحالي لتعزیز إصدار الصكوك عند الحاجة. •

تطویر قاعدة مستدامة للسیولة لدعم الطلب على األصول المتوافقة مع الشریعة، وتسهیل تنویع •

 أطراف السوق على جانب الطلب في سوق الصكوك. 

قطاع الخاص من أجل تعزیز تنویع الصناعة على تشجیع اإلمداد المستدام إلصدار الصكوك من ال•

 جانب العرض وتوسیع منحنى العائد.

تطویر عملیة حوكمة سلسة متوافقة مع الشریعة لتسهیل وقت إسرع إصدار الصكوك، وتحسین •

وضوح هیاكل الصكوك، وتعزیز االبتكار في المنتجات، وبناء ثقة السوق، وزیادة الوعي بالسوق 

 .بین ممارسي الصناعة

 

 إلى المالي التعاون عمل مجموعة تطرقت ذلك، على عالوة

 في مهماً  دوراً  تلعب التي اإلسالمیة الصنادیق إدارة موضوع

 وغیر للمسلمین فرصاً  توفر ألنها اإلسالمي التمویل صناعة

 المالیة واألوراق الشكاوي محافظ في لالستثمار المسلمین

وبالنظر إلى أهمیتها، فقد ركز فریق عمل التعاون  .الشرعیة

أكتوبر  ٢٥المالي في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد في 

 ، على "إدارة الصندوق اإلسالمي".٢٠١٨

أبرز التقریر البحثي المقدم إلى مجموعة العمل أن صناعة 

إدارة الصنادیق اإلسالمي؛ یتیح الوصول إلى أسواق رأس المال 

األفراد من خالل إدارة موحدة لألصول، ویساهم للمستثمرین 

في رفع كفاءة األسواق المالیة، كما أنه یوفر وسیلة فعالة 

ومع ذلك، فإن إدارة  وعملیة إلعادة تدویر رأس المال.

الصنادیق اإلسالمیة في مرحلة الطفولة في معظم الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، وال تزال عملیات 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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فقط اعتباًرا من  ٪٣.٣وبالتالي، فإن حصة الصنادیق اإلسالمیة في هذا القطاع تبلغ  ق اإلسالمیة محدودة.الصنادی

٢٠١٧. 

 دول األعضاء، من بین أمور أخرى:أبرز التقریر البحثي بعض التحدیات الرئیسیة التي تواجهها ال

 

 لوائح وجود عدم•

 البشري المال رأس نقص•

 المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة واألصول االستثماریةعدم كفایة فرص االستثمار •

 .أعلى معامالت تكالیف•

 وللتغلب على تلك التحدیات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:

 
 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع الحادي عشر

 للكومسیكلمجموعة عمل التعاون المالي التابعة 

تطویر التدابیر الرئیسیة (تطویر الخطط الرئیسیة واألنشطة الترویجیة، إلخ) لدعم نظام إیكولوجي •

 قابل لالستمرار للصنادیق اإلسالمیة

وضع ُأطر تنظیمیة وٕاشرافیة وأطر متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة قویة لضمان االمتثال والنمو •

 الخصوص.ح أصحاب المصلحة على وجه وحمایة مصال

 .اإلسالمیة الصنادیق على الطلب لزیادة مؤسسیة صنادیق إنشاء تشجیع•

 مكانة لتعزیز والطلب العرض جانب من قویة التزامات لتأمین تیسري ضریبي إطار تطویر تشجیع•

 .اإلسالمیة للصنادیق تنافسیة
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 اسةالسی. الكومسیك لتمویل المشروعات في مجال التعاون المالي لتنفیذ توصیات ٦.٢

. صاحب المشروع األول ٢٠١٨یجري دعم مشروعین للتعاون المالي في إطار تمویل مشروع الكومسیك في عام 

بعنوان "التدریب والمبادئ التوجیهیة بشأن إصدار الصكوك" هو نیجیریا وشركاؤها هما غامبیا وتوغو. تم تنظیم 

لرئیسیین تم خالل البرنامج التدریبي تدریب األشخاص ابرنامج تدریبي وورشة عمل في نطاق المشروع في نیجیریا. سی

من الوكاالت المرتبطة بالصكوك على إصدار سندات صكوك من اإلصدار إلى إعادة بیعها في السوق الثانویة. 

أیضا، في حلقة العمل، التي عقدت في أبوجا بمشاركة ممثلین من وكاالت إصدار ، المنظمین المالیین ، سوف 

ون اإلصدار الفعال للصكوك. سیقوم فریق المشروع بعد االنتهاء من أنشطة المشروع بإعداد تقریر یناقش المشارك

 المشروع، حیث سیتم تقدیم نتائج ورشة العمل وبرنامج التدریب. 

تنفذ تركیا المشروع الذي یحمل عنوان "تحسین حمایة المستهلك المالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي" بمشاركة 

ة من الدول األعضاء. یهدف المشروع إلى تحقیق حمایة مالیة أفضل للمستهلكین في البلدان األعضاء في دول ١٨

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تقییم وتوحید أفضل الممارسات والخبرات اإلداریة واالتجاهات الصاعدة في 

ز شركاء المشروع في اسطنبول، تركیا. ركمجال سیاسة حمایة المستهلك المالیة. ُعقدت ورشة عمل دولیة بمشاركة 

المشاركون خالل ورشة العمل على تحدید استراتیجیة شاملة للحمایة المالیة للمستهلك من خالل تقییم وتوحید أفضل 

الممارسات، والتجارة عبر الحدود وتسویة النزاعات، والخبرات اإلداریة، واإلجراءات المشتركة/المنسقة، واالتجاهات 

األخرى في مجال سیاسة حمایة المستهلك. كما سیقوم فریق المشروع بإعداد تقریر إنجاز المشروع بما في الصاعدة 

 ذلك نتائج ورشة العمل. 

. جهود الدول األعضاء لتحقیق التوصیات المتعلقة بسیاسات التعاون المالي في ٦.٢

 الكومسیك

غ عن الجهود الوطنیة التالیة تماشیًا مع توصیات وبحسب المالحظات الواردة من الدول األعضاء، فقد تم اإلبال

 الكومسیك المتعلقة بالسیاسات ذات الصلة في مجال التعاون المالي.

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة حول "الهیكل المالي اإلسالمي الوطني والعالمي" ،•
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تمت الموافقة على خریطة الطریق حول وجهات نظر االقتصاد الوطني لجمهوریة أذربیجان التي −

تقیم دور التمویل اإلسالمي في تطویر القطاع واالستثمارات الحقیقیة بموجب المرسوم الرئاسي 

 ٦/١٢/٢٠١٦بتاریخ . ١١٣٨رقم 

ل اإلسالمي ووضع  قامت األردن بتنظیم ورش عمل وتدریب على وضع إطار قانوني للتموی−

الئحة/قانون/تدابیر إداریة حول اإلطار القانوني للتمویل اإلسالمي. كما قامت األردن بتنظیم 

 ورش عمل وأنشطة تدریبیة حول إطار حوكمة الشریعة.

نظمت السنغال المنتدى الخامس حول التمویل اإلسالمي تحت عنوان "إنشاء جسر بین مستثمري −

 ى التحتیة في غرب إفریقیا".دول الخلیج وتمویل الُبن

 فیما یتعلق بتوصیات السیاسة الوزاریة حول "تنویع األدوات المالیة اإلسالمیة"•

تعمل أذربیجان على إدخال تعدیالت جدیدة على القوانین النسبیة للعملیات المالیة التي تتطابق −

قانون . تم إعداد مشروع الفي العدید من النقاط مع "القوانین اإلسالمیة" وتنظیم التأمین المتبادل

 وسیتم تقدیمه إلى السلطات المختصة للنظر فیه واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 بدأ األردن في وضع الئحة/قانون/تدابیر إداریة.−

 . جهود أخرى ضمن مظلة التعاون المالي في الكومسیك٦.٣

 منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

ویهدف إلى تعزیز التعاون بین  ٢٠٠٥تأسس منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي عام 

الجهات المعنیة في الدول األعضاء والمؤسسات المعنیة، ویركز على تحقیق التناغم بین القواعد واألنظمة التي 

 S&Pاریع الهامة، ومنها مؤشر تحكم عملیات األسواق. كما طّور المنتدى منذ تأسیسه عددًا من المش

OIC/COMCEC سبتمبر  ١١للتوافق مع الشریعة اإلسالمیة. تم تنظیم االجتماع الثاني عشر للمنتدى في  ٥٠

 في تركیا. ٢٠١٨

كما عمل المنتدى على تأسیس منصة / بورصة للذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تماشیًا مع 

عالقة. ستقوم أمانة المنتدى باإلبالغ عن التقدم الُمحرز في الدورة الرابعة والثالثین قرارات الكومسیك ذات ال
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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للكومسیك. تتوفر التفاصیل المتعلقة بأنشطة المنتدى على الموقع اإللكتروني للمنتدى. 

)www.oicexchanges.org ( 

 األسواق المالیة التابع للكومسیكمنتدى الجهات الرقابیة على 

لتطویر آلیة التعاون بین الجهات  ٢٠١١تأسس منتدى الجهات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك عام 

» اء القدراتبن«الرقابیة على األسواق المالیة في الدول األعضاء. یقوم المنتدى یعمله من خالل أربع فرق عمل هي 

أعدت فرق العمل ثمانیة تقاریر حول مواضیع » الثقافة المالیة.«و » التمویل اإلسالمي«و » تطویر األسواق«و 

ل اإلسالمي وتحسین الثقافة المالیة في أسواق األوراق المالیة، وأنظمة اإلفصاح العام وغیرها. متنوعة، منها التموی

 في تركیا. ١٨٠٢نوفمبر،  ٨تم تنظیم االجتماع السابع للمنتدى في 

وباإلضافة إلى الجهود الحالیة لتعزیز التعاون بین الهیئات التنظیمیة ألسواق رأس المال في الدول األعضاء، یعمل 

في ضوء القرارات الصادرة عن الكومسیك بهذا الخصوص. ستقوم » مبادرة الكومسیك العقاریة«المنتدى كذلك على 

أمانة المنتدى باإلنتهاء من التحضیرات القانونیة واإلداریة والتكنولوجیة الالزمة إلنشاء منصة الكومسیك العقاریة 

 ن للكومسیك. ، وتقدیم تقریر حول الموضوع إلى الدورة الرابعة والثالثیاإللكترونیة قبل الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك

 )www.comceccmr.orgتتوفر التفاصیل المتعلقة بأنشطة المنتدى على الموقع اإللكتروني للمنتدى. (

 ن اإلسالمي اجتماع المصارف المركزیة والسلطات النقدیة لدول منظمة التعاو

تجتمع البنوك المركزیة والسلطات النقدیة بالدول األعضاء بمنظمة التعاون بهدف تبادل الخبرات وتعزیز القدرات 

-٢٣المؤسسیة والبشریة في هذا المجال. ُعقد االجتماع السادس عشر للمصارف المركزیة والسلطات النقدیة في 

في أنقرة، تركیا. وخالل االجتماع، وتمشًیا مع القرار ذي الصلة الصادر عن االجتماع الخامس  ٢٠١٨سبتمبر  ٢٥

عشر للمصارف المركزیة والسلطات النقدیة، قدم الرئیسان المشاركان ورقتین أساسیتین للمعلومات التقنیة للفریق 

. وسیتم المالي التابع لمنظمة التعاون اإلسالميالعامل المعني بالفریق العامل المعني بالتوقعات االقتصادیة والتكامل 

 إبالغ البیان الختامي لالجتماع للدورة الرابعة والثالثین للكومسیك.

 التعاون مع القطاع الخاص.7

یعد القطاع الخاص داعمًا هامًا للنمو االقتصادي والتنمیة المستدامة. كما أنه المصدر الرئیسي لتولید الدخل وفرص 

لى الفقر. نظرًا للتباین الكبیر في مستویات التنمیة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، العمل والقضاء ع
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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نجد أن بعض الدول تتمتع بوجود قطاع خاص یتسم بالدینامیكیة والمرونة فیما ال تستفید دول أخرى من كل ما 

 تطویر القطاع الخاص في الدول األعضاءیقدمه القطاع الخاص من مزایا. ولهذا السبب، تتجلى الحاجة الماسة إلى 

 لتمكینها من المشاركة في جهود التنمیة.

وبالنظر إلى أهمیة القطاع الخاص القتصادیات الدول األعضاء، قام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والعرفة 

طاع تعزیز تعاون الق اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة بتنظیم عدد من الفعالیات والمعارض الهامة من أجل

 الخاص تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي. وتجري مراجعة تلك األنشطة خالل االجتماعات السنویة للكومسیك.

 لقاءات القطاع الخاص / منتدى سیدات األعمال 

تعد المشاركة القویة للقطاع الخاص في الكومسیك والمنتدیات األخرى ذات الصلة تحت رعایة منظمة التعاون 

اإلسالمي أمٌر بالغ األهمیة لتعزیز التجارة البینیة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ولتعزیز االستثمارات بها. 

 ة اإلسالمیة للتجارة، والصناعة، والزراعة تعمل كمنصةوبالتالي، فإن اجتماعات القطاع الخاص، التي تنظمها الغرف

دولة من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي للتواصل مع بعضها البعض، واستكشاف  ٥٧للقطاع الخاص لـ 

اجتماًعا للقطاع الخاص. وبعیًدا  ١٦أسواق جدیدة، ومعرفة أفضل الممارسات. وقد تم حتى اآلن عقد ما یصل إلى 

ماعات القطاع الخاص، فإن الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة تنظم أیضا منتدیات لسیدات عن اجت

 األعمال. 

 األعمال التحضیریة إلنشاء مركز التحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي

في اسطنبول،  اقترح الرئیس رجب طیب  ٢٠١٦أبریل  ١٥-١٠الذي عقد في  ١٣خالل مؤتمر القمة اإلسالمي 

أردوغان اقترح رئیس جمهوریة تركیا ورئیس الكومسیك إنشاء مركز للتحكیم في اسطنبول لصالح البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي. وُبناء على هذا االقتراح، اتخذ الكومسیك بعض اإلجراءات لبدء األعمال التحضیریة 

 م التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول. إلنشاء مركز التحكی

وتمشًیا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسیك، نظمت الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة 

)ICCIA) واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي (TOBB اجتماع فریق العمل األول حول إنشاء مركز التحكیم (

في اسطنبول بتركیا. حضر االجتماع خبراء دولیون رفیعو  ٢٠١٨أبریل  ١٣التعاون اإلسالمي في  التابع لمنظمة

المستوى وممثلون من بعض الغرف األعضاء من بعض الدول األعضاء. عالوة على ذلك، ُعقد اجتماع فریق 

كثفة حول مشروع النظام في اسطنبول بتركیا. خالل االجتماع ، ٌعقدت مداوالت م ٢٠١٨یولیو  ٩العمل الثاني في 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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األساسي لمركز التحكیم في منظمة التعاون اإلسالمي بمشاركة خبراء التحكیم المعروفین في جمیع أنحاء العالم 

). ستقوم ICCIAباإلضافة إلى ممثلین من بعض الغرف األعضاء في الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة (

) وفقا للقرار TOBB) واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي (ICCIAوالصناعة والزراعة (الغرفة اإلسالمیة للتجارة 

ذي الصلة الصادر عن الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك، بإنهاء األعمال التحضیریة الفنیة إلنشاء المركز وتقدیم 

  تقریر إلى الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك. 
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 المعرفي: نشرات الكومسیك : جهود اإلنتاج٢الفصل 

تهدف الكومسیك إلى إنتاج ونشر المعلومات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، وتطویر المفاهیم العامة، 

ومقاربة السیاسات في مجاالت التعاون بغیة العثور على حلول للمشكالت والتحدیات التي تواجه الدول األعضاء. 

موعة عمل الكومسیك كوسیلة لتحقیق مهمة الكومسیك هذه. وفي هذا الصدد، وتحقیًقا لهذه الغایة، تم تصمیم مج

أِعدت الدراسات البحثیة خصوًصا لكل اجتماع لمجموعات العمل من أجل إرساء أساس للمناقشات الجاریة خالل 

 االجتماعات.

میة، أو ستشارات عالویركز كل تقریر بحثي على الموضوع المحدد لمجموعات العمل ویتم إعداده بواسطة شركات ا

المنظمات الدولیة التي تتمتع بخبرات في تلك المواضیع 

المحددة، أو بواسطة األكادیمیین من الجامعات رفیعة المستوى 

على مستوى العالم. ویعد مكتب تنسیق الكومسیك التقاریر 

بالتعاون الوثیق مع االستشاریین لضمان إجراء دراسات بحثیة 

لدراسات بوضع إطار عمل للمفاهیم عالیة الجودة. وتبدأ ا

ونظرة عامة عن الموضوع المحدد على مستوى العالم وعلى 

مستوى الدول األعضاء، یلیه تحلیل متعمق لقلیل من الدول 

األعضاء استناًدا إلى الزیارات المیدانیة واالستبیانات 

والمقابالت. وفي نهایة كل تقریر، تقدم بعض التوصیات 

إلى الدول األعضاء باإلضافة إلى جهود  المتعلقة بالسیاسات

 التعاون الدولیة تحت مظلة الكومسیك.

لدي المشاركة النشطة للدول األعضاء أهمیة حیویة أثناء إعداد كل تقریر بحثي. في هذا الصدد، یتم تحدید 

مسیك. في للكو موضوعات البحث مع الدول األعضاء خالل االجتماعات التنسیقیة السنویة لنقاط االتصال التابعة 

ضوء وجهات نظر مراكز االتصال التابعة للكومسیك، یتم تحدید مواضیع كل مجموعة عمل باإلضافة إلى تقریر 

بحثي للسنوات الثالث المقبلة. عالوة على ذلك، وأثناء إعداد التقاریر البحثیة، یتم نقل المسوحات إلى نقاط االتصال 

لتقاریر وضمان سالمتها التحلیلیة. كما یتم االستفادة من مالحظات الدول إلثراء البیانات التجریبیة الواردة في ا

األعضاء من خالل تلقي وجهات نظرها/تعلیقاتها على مسودة دراسات الحالة (إذا كانت تخضع لتحلیل الحالة) 

ماعات تومسودة التقریر قبل وضعها في صیغتها النهائیة. عالوة على ذلك، فإن المالحظات الُمقدمة أثناء اج
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال
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في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا
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وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 
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ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا



-52-

 ۲۰۱۸تقریر التقدم السنوي للكومسیك 

52

مجموعة العمل، حیث یتم تقدیم كل تقریر بحثي، تستفید البلدان األعضاء والمنظمات الدولیة ذات الصلة لتحسین 

التقاریر البحثیة. یتم نشر النسخ النهائیة للتقاریر البحثیة من خالل الموقع اإللكتروني للكومسیك 

)ebook.comcec.org.( 

القطاعات سنوًیا لكل  باإلضافة إلى ذلك، یتم إعداد توقعات

مجال من مجاالت التعاون. ویتولى مكتب تنسیق الكومسیك 

إعداد تلك الوثائق بغیة توضیح التوجهات العالمیة والوضع 

الحالي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

فیما یتعلق بالمجال المعني، وٕاثراء المناقشات أثناء اجتماعات 

 ل توفیر البیانات المحدثة.مجموعات العمل من خال

باإلضافة إلى ذلك، وبعد كل اجتماع لمجموعة العمل، یتم 

إعداد وثائق لوقائع االجتماع التي تشتمل على المناقشات بما 

في ذلك ملخصات العروض التقدیمیة المقدمة خالل 

 االجتماعات. 

ومنذ الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك، تم إعداد عشرة تقاریر 

ثیة عن موضوعات مجموعات العمل وكذلك أربعة تقاریر لتوقعات القطاعات وثالث وثائق لوقائع االجتماعات. بح

ویمكن العثور على جمیع المنشورات بتنسیق كتاب إلكتروني على موقع ویب الكومسیك للكتب اإللكترونیة: 

http://ebook.comcec.org/  
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا



-53-

 ۲۰۱۸تقریر التقدم السنوي للكومسیك 

53

 : وثیقة دعم السیاسة من أجل إعمال توصیات سیاسة الكومسیك:٣الفصل 

 تمویل مشاریع الكومسیك

 

یعتبر تمویل مشاریع الكومسسیك واحدة من بین وسیلتین لتنفیذ استراتیجیة الكومسیك، ویهدف إلى حشد القدرات 

من أجل تحقیق أهداف وغایات والخبرات المتاحة لدى الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

االستراتیجیة. یسهل تمویل المشارع من الكومسیك تحقیق توصیات سیاسة الكومسیك حیث یجب ربط كل مشروع 

 ممول بأحد توصیات السیاسة التي اعتمدتها الدورات الوزاریة للكومسیك.

 اإلسهام في الجهود المشتركة وتتیح تلك الوسیلة للدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إمكانیة

للتغلب على التحدیات الشائعة. كما تتیح الفرصة أمام الدول األعضاء القتراح مشروعات متعددة األطراف في 

المجاالت ذات األولویة المحددة بواسطة مجموعات العمل، وٕاستراتیجیة الكومسیك، والتوصیات المتعلقة بالسیاسات. 

 لتوصیات ذات العالقة من خالل إثراء بیئة السیاسات في الدول األعضاء.وتسمح اآللیة كذلك بتنفیذ ا

ُیعد تمویل مشروعات الكومسیك أداة قّیمة لمساعدة الدول األعضاء في مساعیها في صنع السیاسات. فهو یحول 

كل  ذتوصیات سیاسة الكومسیك إلى ممارسة مع تحسین القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء. ویتم تنفی

مشروع ممول من خالل تعاون ثالث من الدول األعضاء في الكومسیك على األقل. وبهذا، ال یقتصر دور هذه 

اآللیة على مشاركة المعلومات والخبرات في موضوع معین فحسب، بل یعمل كذلك على تعزیز قدرات الدول 

 ء تنفیذ المشروعات متعددة األطراف. األعضاء للتعاون مًعا من أجل معالجة المشكالت العامة التي تظهر أثنا

یمكن تقدیم طلبات تمویل المشاریع من قبل الوزارات المعنیة في الدول األعضاء، ویتم تسجیلها لدى مجموعات 

العمل المعنیة. كما أن مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي مخولة كذلك بتقدیم 

 الطلبات. 

بات تمویل المشاریع مبادئ وغایات ومجاالت استراتیجیة الكومسیك باإلضافة إلى التوصیات یجب أن تخدم طل

 المتعلقة بالسیاسات، والتي تقوم مجموعات عمل الكومسیك بصیاغتها ومن ثم تتبناها الدورات الوزاریة للكومسیك.

اریع الكومسیك بتمویل تسعة مش ، وهو العام الرابع لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل مشاریع، قامت٢٠١٧وفي عام 

 ). ١(الجدول 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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  ٢٠١٧: المشاریع التي تم تمویلها عام ١الجدول 
الدولة المالكة  

 للمشروع

الدول 
الشریكة في 

 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون

 

إندونیسیا  غامبیا ١
 ونیجیریا

تقلیل فاقد ما بعد الحصاد من الحبوب لتحسین سبل  الزراعة
 الریفیةالمعیشة 

 إندونیسیا ٢
 

بروناي دار 
السالم، 
ومصر، 
ومالیزیا، 
 والسودان

تحسین دخل المزارعین أصحاب الحقول الصغیرة  الزراعة
 والمتوسطة من خالل تقلیل الفاقد من اإلنتاج الحیواني

أذربیجان  ألبانیا ٣
 وتركیا

التخفیف من حدة 
 الفقر

 متكاملإنشاء خارطة طریق لخدمة إسكان اجتماعي 

السنغال  غامبیا ٤
 وسیرالیون

التخفیف من حدة 
 الفقر

التدریب على ممارسة األعمال وٕادارة المشروعات 
 الصغیرة للنساء

التخفیف من حدة  مالیزیا وتركیا إندونیسیا ٥
 الفقر

تعزیز سبل الرزق المستدامة على مستوى المجتمع لدعم 
 یةاإللكترونالفقراء من خالل فتح أسواق عبر التجارة 

غیانا  سورینام ٦
 ونیجیریا

التخفیف من حدة 
 الفقر

التأهیل المهني لرعایة الطفولة في دول منظمة التعاون 
 اإلسالمي المحددة

نیجیریا  غامبیا ٧
 والسنغال

تطویر برنامج تدریب واعتماد في مجال السیاحة  السیاحة
 اإلسالمیة، والسیاحة، والضیافة

مالي  موزمبیق ٨
 والسنغال

تعزیز قدرات العاملین في مجال السیاحة الموائمة  السیاحة
 للمسلمین

تشاد  السودان ٩
 وجیبوتي

 تعزیز قدرات منتجي الحرف الیدویة وخدمة العمالء السیاحة

مركز األبحاث  ١٠
اإلحصائیة 

واالقتصادیة 
واالجتماعیة 

والتدریب للدول 
 اإلسالمیة

من  ١٨
الدول 

 األعضاء

برنامج تدریبي للتدریب على تطویر وتعزیز السیاحة  السیاحة
المواتیة للمسلمین في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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الدولة المالكة  
 للمشروع

الدول 
الشریكة في 

 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون
 

تعزیز خدمات دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة في  التجارة غیانا وتركیا سورینام ١١
سورینام وغیانا لتحسین المشاركة في سالسل القیمة 

 العالمیة

المركز  ١٢
اإلسالمي 

 لتنمیة التجارة

المغرب 
والسنغال 

 ومصر

تیسیر التجارة: تحدید الحواجز غیر الجمركیة فیما بین  التجارة
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

بوركینا فاسو  ساحل العاج ١٣
 ومالي

تحسین مستوى سالمة الطرق في ساحل العاج وبوركینا  النقل واالتصاالت
 فاسو ومالي

 المصدر: مكتب تنسیق الکومسیك 

، مع أخذ الدول المالكة ٢٠١٧دولة من الدول األعضاء من تمویل مشاریع الكومسیك عام  ٥٠استفادت أكثر من 

للمشروع والدول الشریكة لها. في هذا الصدد، تمت صیاغة تقریر تحلیلي واحد إلى جانب ثمانیة وعشرین برنامج 

تدریب وأربع ورش عمل. وأصبح من الممكن القیام بتلك األنشطة بفضل المالحظات والبیانات والمعلومات التي تم 

 ) ٢ت بها الدول المالكة للمشروع والدول الشریكة على السواء (الجدول جمعها خالل ستة زیارات دراسیة قام

  ٢٠١٧: تفاصیل األنشطة لمشاریع العام ٢الجدول 
 الدولة المالكة للمشروع 

الدول الشریكة في 
 المشروع

برنامج  مجال التعاون
 تدریبي

 

 زیارة دراسیة تقریر تحلیلي ورشة عمل

 غامبیا ١

 إندونیسیا ونیجیریا

 ٢   ١ الزراعة

 إندونیسیا ٢

بروناي دار السالم، 
ومصر، ومالیزیا، 

 والسودان

 ٤   ١ الزراعة

 ألبانیا ٣

 أذربیجان وتركیا

التخفیف من 
 حدة الفقر

 ١   
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 الدولة المالكة للمشروع 

الدول الشریكة في 
 المشروع

برنامج  مجال التعاون
 تدریبي

 

 زیارة دراسیة تقریر تحلیلي ورشة عمل

 جامبیا ٤

 وسیرالیون السنغال

التخفیف من 
 حدة الفقر

١    

 إندونیسیا ٥

 مالیزیا وتركیا

التخفیف من 
 حدة الفقر

١ ١٨   

 سورینام ٦

 غیانا ونیجیریا

التخفیف من 
 حدة الفقر

١    

 جامبیا ٧

 نیجیریا والسنغال

    ١ السیاحة

 موزمبیق ٨

 مالي والسنغال

   ١ ١ السیاحة

 السودان ٩

 تشاد وجیبوتي

    ١ السیاحة

مركز األبحاث  ١٠
اإلحصائیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة والتدریب 

 للدول اإلسالمیة

 من الدول األعضاء ١٨

    ١ السیاحة

 سورینام ١١

 غیانا وتركیا

  ١  ١ التجارة

المركز اإلسالمي لتنمیة  ١٢
 التجارة

 المغرب والسنغال ومصر

   ١  التجارة

 ساحل العاج ١٣

 بوركینا فاسو ومالي

النقل 
 واالتصاالت

١    

 ٦ ١ ٤ ٢٨ اإلجمالي

 المصدر: مكتب تنسیق الکومسیك
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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مشروعًا بدعم آلیة تمویل مشاریع الكومسیك. من المتوقع أن تعالج هذه المشاریع  ١٧، یحظى ٢٠١٨وخالل العام 

 ).٣دولة عضوة (الجدول  ٣٥تحدیات التنمیة المشتركة ألكثر من 

  ٢٠١٨: المشاریع التي تم تمویلها عام ٣الجدول 
الدولة المالكة  

 للمشروع

الدول 
الشریكة في 

 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون

 

المغرب،  تركیا ١
 تونس

 تطویر خدمات إرشاد الري الزراعي الزراعة

 إندونیسیا ٢
 

مالیزیا، 
بنغالدیش، 
بروناي دار 

السالم، 
مصر، 

باكستان، 
 األردن

تطویر نظام معلومات السوق الزراعیة لمزارعي  الزراعة
 البستنة

السنغال،  غامبیا ٣
الكامیرون، 

 المغرب

حدة التخفیف من 
 الفقر

التدریب على ریادة األعمال للمعلمین في البلدان 
 المختارة من منظمة التعاون اإلسالمي

باكستان،  إندونیسیا ٤
أذربیجان، 
 بنغالدیش

التخفیف من حدة 
 الفقر

تحسین نظام خدمة النافذة الواحدة للحمایة االجتماعیة 
 والحد من الفقر في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

النیجر،  بوركینا فاسو ٥
ساحل العاج 

(كوت 
 دیفوار)

تعزیز مرونة قطاع السیاحة ضد األزمات عن طریق  السیاحة
 االتصال

السودان،  موزمبیق ٦
مالیزیا، 
غامبیا، 

 أوغندا

السیاحة المجتمعیة من خالل الترویج لمواقع التراث  السیاحة
 للتخفیف من حدة الفقر
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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الدولة المالكة  
 للمشروع

الدول 
الشریكة في 

 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون
 

 بوركینا فاسو، مالي ٧
النیجر، 

موریتانیا، 
 السنغال

التدریب على أزمة االتصاالت في مجال السیاحة  السیاحة
للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 الُمختارة

مركز األبحاث  ٨
اإلحصائیة 

واالقتصادیة 
واالجتماعیة 

والتدریب للدول 
 اإلسالمیة

من  ١٣
الدول 

 األعضاء

 اإلسالمیة في بلدانتحسین النظام البیئي للسیاحة  السیاحة
 منظمة التعاون اإلسالمي: تطویر الوجهة والصناعة

األردن،  السودان ٩
المغرب، 

 تركیا، أوغندا

تعزیز القدرات المؤسسیة لنظم النافذة الواحدة في الدول  التجارة
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الكامیرون  المغرب ١٠
 وتونس

قابلیة التشغیل البیني ألنظمة دراسة الجدوى حول  التجارة
النوافذ الواحدة المختارة في الُبلدان األعضاء بمنظمة 

 التعاون اإلسالمي.

المغرب،  نیجیریا ١١
 إندونیسیا

تعزیز التجارة البینیة من خالل تحسین تدابیر تیسیر  التجارة
 التجارة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

معهد  ١٢
صفات الموا

والمقاییس 
 للدول اإلسالمیة 

من  ٢١
الدول 

 األعضاء

مواءمة معاییر الحالل الوطنیة مع معاییر الحالل  التجارة
لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاییس 

 للدول اإلسالمیة

السنغال،  غامبیا ١٣
 نیجیریا

بلدان تحلیل أنظمة إدارة قواعد بیانات الطرق في  النقل واالتصاالت
 منظمة التعاون اإلسالمي المختارة

أذربیجان،  إیران ١٤
 تركیا

 دراسة جدوى لممر النقل اإلیراني القوقازي النقل واالتصاالت

دراسة جدوى إلعادة بناء خط سكة حدید الحجاز  النقل واالتصاالت العراق، تركیا األردن ١٥
 العثماني القدیم

 التدریب والمبادئ التوجیهیة بشأن إصدار الصكوك الماليالتعاون  غامبیا، توجو نیجیریا ١٦
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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الدولة المالكة  
 للمشروع

الدول 
الشریكة في 

 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون
 

من  ١٨ تركیا ١٧
الدول 

 األعضاء

تحسین حمایة المستهلك المالي في دول منظمة  التعاون المالي
 التعاون اإلسالمي

 المصدر: مكتب تنسیق الکومسیك

. بعد ٢٠١٩وذلك للعام  ٢٠١٨دعا مكتب تنسیق الكومسیك إلى تقدیم طلبات المشاریع للمرة السادسة في سبتمبر 

إجراء التقییمات األولیة، سیعلن مكتب مكتب تنسیق الكومسیك القائمة المختصرة للنداء السادس لمقترحات المشاریع 

الخاصة بتمویل مشروع الكومسیك في شهر نوفمبر. بعد انتهاء فترة التقدیم النهائیة، سیتم اإلعالن عن القائمة 

  من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة ینایر 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 : االجتماع الرابع والثالثین للجنة المتابعة التابعة للكومسیك٤الفصل 

تعد لجنة المتابعة واحدة من أجهزة الكومسیك المعنیة بمراجعة التقدم المحرز في تنفیذ البرامج والمشاریع التي 

تقوم اللجنة بإعداد مسودة جدول العمل لجلسات الكومسیك. تجتمع لجنة تعتمدها الجلسات الوزاریة للكومسیك. كما 

 المتابعة التابعة للكومسیك سنویًا في شهر مایو في الجمهوریة التركیة. 

في أنقرة بتركیا بمشاركة األعضاء  ٢٠١٨مایو  ١٠و  ٩ُعقد االجتماع الرابع والثالثین للجنة متابعة الكومسیك یومي 

 ابعة الكومسیك برئاسة نائب وزیر التنمیة بالجمهوریة التركیة. یوسف كوسكان. الحالیین للجنة مت

قدم فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان، رئیس الجمهوریة التركیة ورئیس لجنة الكومسیك، رسالة إلى االجتماع. 

د عددا من یشهوفي معرض رسالته، أكد فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان أن العالم اإلسالمي یمر بفترة صعبة و 

التطورات التي ستشكل مستقبل الدول األعضاء. قدم فخامة الرئیس وأبرز الرئیس ضرورة أن یقف العالم اإلسالمي 

معا وأن یدعم الناس الذین یواجهون صراعات مدمرة مأساویة وحتى إبادة جماعیة. كما لفت الرئیس أردوغان انتباه 

سیة یمكن أن تساعد على إظهار اإلمكانات التجاریة للبلدان اإلسالمیة. اللجنة إلى الحاجة إلى خطوات هیكلیة وأسا

) ودعا TPS-OICشدد الرئیس على أهمیة تنفیذ اتفاقیات نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي (

تي صدقت لالدول األعضاء التي لم تستكمل بعد عملیات التصدیق على االتفاقیة إلتمام عملیات التصدیق، وتلك ا

 على االتفاقیات لتحدیث قوائم االمتیاز.

وعالوة على ذلك، قامت اللجنة بمراجعة التقدم المحرز في تنفیذ إستراتیجیة الكومسیك وآلیاتها، وهي مجموعات 

العمل وآلیة تمویل مشاریع الكومسیك. كما توسعت اللجنة في مناقشة البرامج والمشاریع واألنشطة على جدول أعمال 

 مسیك.الكو 

وأعدت اللجنة مجموعة من التوصیات لرفعها إلى الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك. رحبت اللجنة بتقریر تنفیذ 

إستراتیجیة الكومسیك المقدم من مكتب تنسیق الكومسیك لتسلیط الضوء على التقدم المحرز في تنفیذ اإلستراتیجیة؛ 

التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسهامات في تنفیذ إستراتیجیة وأثنت على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة 

الكومسیك. وطلبت اللجنة كذلك من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي االستمرار في تقدیم 

 دعمهم المطلق لتنفیذ اإلستراتیجیة.

على الموقع  جنة المتابعة التابعة للكومسیكتتوفر جمیع التقاریر والوثائق المقدمة إلى االجتماع الرابع والثالثین لل

 ).www.comcec.orgاإللكتروني للكومسیك (
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 : االجتماع الثاني والثالثین للجنة الدورة٥الفصل 

على هامش  ،تلتقي لجنة الدورة، والتي تتألف من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي

كل جلسة وزاریة للكومسیك وكل اجتماع للجنة المتابعة من أجل مراجعة وتنسیق األنشطة والبرامج الخاصة 

بالمؤسسات المعنیة في منظمة التعاون اإلسالمي. وٕالى جانب األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب 

المعنیة في منظمة التعاون اإلسالمي وهي مكتب  تنسیق الكومسیك، حضرت اجتماعات لجنة الدورة المؤسسات

تنسیق الكومسیك والغرفة اإلسالمیة للتجارة، والصناعة، والزراعة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك 

 داإلسالمي للتنمیة ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة ومعهد التوحی

 القیاسي والمعاییر للبلدان اإلسالمیة واالتحاد اإلسالمي لمالكي السفن. 

وفي هذا السیاق، وعلى هامش االجتماع الرابع والثالثین للجنة متابعة الكومسیك، انعقد االجتماع الثاني والثالثون 

. وخالل االجتماع، ناقشت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ٢٠١٨مایو  ٨للجنة الدورة التابعة للكومسیك في 

األنشطة التي تخطط لعقدها بالتوافق مع استراتیجیة الكومسیك والتوصیات المتعلقة بسیاسات الكومسیك. كما شهد 

مي الاالجتماع الثاني والثالثون للجنة الدورة مناقشة األدوار والمسؤولیات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلس

، وتعزیز ٢٠٢٥في سبیل تنفیذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

 التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة األخرى. 

عالوة على ذلك، أطلع مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة 

)SESRICة على نتائج "الدراسات االستقصائیة االتجاهات حول أولویات أهداف التنمیة المستدامة للدول ) اللجن

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" الذي تم تعمیمه على الدول األعضاء تماشیا مع القرار ذي الصلة الصادر 

ماعیة ث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتعن الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك. وبناًء على ذلك، ذكر مركز األبحا

) أن نتائج الدراسة االستقصائیة تثبت أن أهم ثالثة مجاالت ذات أولویة SESRICوالتدریب في الدول اإلسالمیة (

 في البلدان األعضاء بین أهداف التنمیة المستدامة هي كما یلي:

 لجمیع في جمیع األعمار، : ضمان حیاة صحیة وتعزیز الرفاهیة ل٣-أهداف التنمیة المستدامة•

: "القضاء على الجوع وتحقیق األمن الغذائي وتحسین مستوى التغذیة ٢-أهداف التنمیة المستدامة•

 وتعزیز الزراعة المستدامة."

 : "القضاء على الفقر بكافة أشكاله في كل مكان".١-أهداف التنمیة المستدامة•
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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منظمة التعاون اإلسالمي إیالء االعتبار الواجب الحتیاجات  في هذا الصدد، أبرزت اللجنة أنه ینبغي على مؤسسات

 وأولویات الدول األعضاء أثناء تخطیط أنشطتها على أهداف التنمیة

  المستدامة.
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 : اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال٦الفصل 

ومسیك اجتماعات سنویة ، ینظم مكتب تنسیق الك٢٠١٣وفي هذا الصدد، ومنذ إطالق إستراتیجیة الكومسیك في 

لجهات االتصال بغیة توفیر منصة دائمة للتفاعل والتشاور بین أمانة سر الكومسیك والدول األعضاء بهدف أساسي 

یصبو نحو تحسین عمل الكومسیك باإلجمال، وكل من وسیلتي تنفیذ إستراتیجیة الكومسیك. مجموعات العمل وآلیة 

لك االجتماعات فرصة للدول األعضاء لتبادل آرائهم ومالحظاتهم حول صندوق تمویل مشاریع الكومسیك. توفر ت

تنفیذ تلك الوسائل. ومن خالل تلك االجتماعات التفاعلیة، یتعزز التواصل والتعاون بین مكتب تنسیق الكومسیك 

ماعات توالدول األعضاء، مما یؤدي إلى تحقیق أهداف وغایات االستراتیجیة بشكل أفضل. وبهذا، أثبتت هذه االج

 مدى أهمیتها، بعد أن أثبتت أنها الوسیلة المحركة لألعضاء في الكومسیك.

یونیو  ٥-٣في هذا الصدد، انعقد االجتماع السنوي السادس لجهات االتصال التابعة لمجموعة عمل الكومسیك في 

في أنقرة. وحضرت االجتماع جهات االتصال في مجموعات عمل الكومسیك وجهات االتصال الوطنیة في  ٢٠١٨

 دولة من الدول األعضاء، والتي أبلغت جهات االتصال فیها لمجموعات عمل الكومسیك. ٣٦الكومسیك من 

كومسیك نفیذ إستراتیجیة الاطلع المشاركون خالل االجتماع على أهم إنجازات الكومسیك وعلى التقدم المحرز في ت

. تقاسم مكتب تنسیق الكومسیك في هذا الصدد بعًضا في األرقام المتعلقة ٢٠١٨حتى  ٢٠١٣خالل الفترة من 

بالمساعي المبذولة في إطار مجموعات العمل، بما في ذلك التسجیل وحالة مشاركة الدول األعضاء في مجموعات 

، ومستوى تغطیة مناطق اإلنتاج والنتائج المتوقعة لالستراتیجیة في العمل، وعدد اجتماعات ومنشورات الكومسیك

 إطارها في مجاالتها الستة للتعاون، وعدد من البلدان التي كانت تخضع لتحلیل الحالة.

عالوة على ذلك، تم عقد حلقة نقاش خالل الجلسة حول "من األهداف المشتركة إلى األعمال الملموسة: تنفیذ 

لوزاریة للكومسیك على المستوى الوطني". خالل مناقشات مجموعات العمل، شاركت ثالث دول توصیات السیاسة ا

أعضاء هي إندونیسیا وغامبیا ومالیزیا تجاربهم الوطنیة في تنفیذ توصیات سیاسة الكومسیك على المستوى الوطني. 

مستوى للحصول على دعم عال ال أبرز المشاركین أنه یمكن االستفادة بشكل أفضل من الدورات الوزاریة للكومسیك

 لتنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك.

وعالوة على ذلك، تم التأكید على أن توصیات سیاسة الكومسیك یتم وضعها في صیغ قائمة على األدلة التى ُیمكن 

إلى  نأن تكون أساًسا لعدة قصص نجاح في الدول األعضاء. یمكن توجیه انتباه صناع السیاسات/المخططی

 ۲۰۱۸تقریر التقدم السنوي للكومسیك 

2

ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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التوصیات المتعلقة بالسیاسات أثناء عملیة إعداد خطط التنمیة الوطنیة/االستراتیجیات القطاعیة وغیرها من الوثائق 

 التوجیهیة في الدول األعضاء إلدراجها في هذه الوثائق حسبما تراه مناسبًا.

یك"، قاط االتصال في أنشطة الكومسعالوة على ذلك، سیتم خالل الجلسة التالیة المسماة "ضمان المساهمة النشطة لن

تقسم المشاركون إلى ست مجموعات لكل مجال تعاون ویناقشوا السبل والوسائل لتحسین مشاركة نقاط االتصال في 

أنشطة الكومسیك. وبناًء على ذلك، تم التأكید على أنه ینبغي إشراك نقاط االتصال بنشاط في أعمال الكومسیك 

ل نقل الدراسات االستقصائیة واالستبیانات والمسائل المتعلقة بالسیاسات المتعلقة ذات الصلة بالمعرفة من خال

 بالبحوث في الوقت المناسب باإلضافة إلى التعلیق على مسودات التقاریر البحثیة.

في كل مجال من  ٢٠٢١-٢٠١٩كما ناقش المشاركون وتبادلوا اآلراء حول مواضیع مجموعات العمل لألعوام 

 .٢٠٢١إلى  ٢٠١٩مجاالت التعاون. وبناًء علیه، حددت نقاط االتصال أفكار مجموعة العمل للفترة من 

وعلى هامش االجتماع، نظم مكتب تنسیق الكومسیك برنامجًا تدریبیًا حول تمویل مشاریع الكومسیك. وخالل 

 مسیك للقیام بتدریب حول إعداد المشاریع.التدریب، أتیحت الفرصة لجهات االتصال في مجموعات عمل الكو 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 
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في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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 : التحضیرات لجلسة تبادل وجهات النظر المقبلة٧الفصل 

یتم عقد دورات تبادل وجهات النظر بانتظام بدورات كومسیك على مستوى الوزراء. تتوفر لدى وزراء الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي فرصة لمناقشة تجاربهم الوطنیة باإلضافة إلى سبل ووسائل تعزیز التعاون بین الدول 

 یة السابقة للكومسیك. األعضاء حول موضوع ُمحدد، والذي حددته الدورة الوزار 

وفي هذا الصدد، حددت الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك موضوع التبادل الوزاري آلراء الدورة الرابعة والثالثین 

تحسین نظم إدارة المخاطر الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  :"تیسیر التجارةللكومسیك بأنه 

الكومسیك للتجارة، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات " وطلبت من مجموعة عمل اإلسالمي

الصلة، للتوصل إلى توصیات سیاسة محددة حول هذا الموضوع وتقدیم تقریر عنها إلى الدورة الرابعة والثالثین 

فترة من لللكومسیك. وفي هذا الصدد، كان االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الكومسیك للتجارة الذي ُعقد في ا

 في أنقرة بمثابة حدث تحضیري للدورة المذكورة.  ٢٠١٨مارس  ٨-٧

وبناًء على ذلك، قامت مجموعة العمل الُتجاریة في اجتماعها الحادي عشر  بمناقشة التحضیرات المتعلقة بتبادل 

ة والثالثین رابعوجهات النظر وتوصلت إلى مجموعة من التوصیات المتعلقة بالسیاسة، والتي ستقدم إلى الدورة ال

للكومسیك. سیتم طرح تفاصیل التوصیات المتعلقة بالسیاسات التي ستقدم إلى الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك 

 ).www.comcec.orgعلى الموقع اإللكتروني للكومسیك (

عالوة على ذلك، خالل جلسة تبادل وجهات النظر ، سیتم إجراء خطاب رئیسي في هذه الجلسة من قبل الدكتور 

  محمد سعید، كبیر مستشاري مركز التجارة العالمي. 
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مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت
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 : فاعلیات جانبیة خاصة للدورة الرابعة والثالثین للكومسیك٨الفصل 

تنظیم عدد من حلقات النقاش رفیعة المستوى حول جوانب على هامش الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، سیتم 

مختلفة لتیسیر التجارة، والتي هي أیضًا موضوع "تبادل اآلراء الوزاري". وفي هذا الصدد، ولزیادة الوعي حول تیسیر 

التجارة ومناقشة سبل ووسائل مواجهة التحدیات التي تواجهها الدول األعضاء، سیتم تنظیم خمس دورات خاصة 

حول المواضیع  ٢٠١٨نوفمبر  ٢٩ى هامش الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك. تقام الجلسات الخاصة یوم عل

 التالیة: 

 تسخیر إمكانات تیسیر التجارة من أجل التكامل اإلقلیمي•

 التحدیات في تحدیث الجمارك والحلول الممكنة •

 مشاركة القطاع الخاص في تیسیر التجارة•

 العصر الرقمي: التحدیات والفرص لزیادة التجارة اإللكترونیة عبر الحدودتیسییر التجارة في •

 منتدى تیسیر التجارة•

ُیعد الهدف األساسي لتلك الفعالیات هو استكمال المناقشات الجاریة في جلسة تبادل اآلراء من خالل رؤى مختلفة 

ن الجلسات شخصیات مرموقة م من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بتیسیر التجارة. یتضمن المتحدثون في تلك

الدول األعضاء وممثلین عن المؤسسات الدولیة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ومتحدثون من مؤسسات 

المجتمع المدني والقطاع الخاص ودور الفكر والمؤسسات األكادیمیة. ومن المتوقع أن تحضر كافة وفود الدول 

كة في الدورة الوزاریة الرابعة والثالثین للكومسیك هذه الفعالیات، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المشار 

 باإلضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ووسائل اإلعالم واألوساط األكادیمیة والقطاع الخاص. 

 ٢٧عالوة على ذلك، الفاعلیة الجانبیة حول "تمویل مشروع الكومسیك: كما سُتعقد تجارب أصحاب المشروعات في 

 ، على هامش الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك. ٢٠١٨نوفمبر 

 http://www.comcec.orgیمكن االطالع على مزید من المعلومات حول تلك الفعالیات على موقع الكومسیك 
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ُمحرز في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك. كما یتم تسلیط الضوء أیضًا على عالوة على ذلك، التقدم ال

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتیجیة.

اجتماًعا لمجموعات  ١٢، في اسطنبول، تم ٢٠١٧نوفمبر،  ٢٣-٢٠منذ انعقاد الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في 

وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك.  ٦تقریر بحثي و  ١٢جاح. نشرت العمل بن

فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثیقة بوقائع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات 

ات ة النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعبالعروض التقدیمیة والنقاشات التي أجریت خالل االجتماع. تتوفر كاف

العمل خاصة الدراسات البحثیة والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات في شكل كتاب إلكتروني 

 ) http://ebook.comcec.orgعلى موقع الكومسیك على اإلنترنت: (

في عقد جلسة لمناقشة السیاسات في مداوالتها. یناقش خبراء الدول األعضاء التوصیات استمرت مجموعات العمل 

المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثیة المكثفة باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة 

التوصیات  العمل. وسوف تحال تلك المتعلقة بالسیاسات، والتي تُبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات

إلى الجلسة الوزاریة للنظر فیها واعتمادها. وُبناًء علیه، سیتم تقدیم توصیات الجوالت الحادیة عشر والثانیة عشر 

 من اجتماعات مجموعة العمل إلى الدورة الرابعة والخمسین للكومسیك للنظر بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مویل المشروعات، تم تعبئة أداة أخري لإلستراتیجیة لتحقیق توصیات سیاسة الكومسیك، ومن خالل الكومسیك لت

وتعبئة القدرات المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ 

السیاسة الوزاریة  ًطا وثیًقا بتوصیاتاستراتیجیة الكومسیك. ترتبط المشروعات التي تُنفذ في إطار هذه اآللیة ارتبا

 للكومسیك. وبهذا توفر تلك اآللیة أداة دعم مهمة للسیاسات لمالكي المشروع والمستفیدین منه.

دولة فوائد الكومسیك  ٢٩وحصدت أكثر من  ٢٠١٧مشروعًا بنجاح عام  ١٣وخالل العام الرابع للتنفیذ، جرى تنفیذ 

لحالي، وهو العام الخامس لتنفیذ آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، فیجري تنفیذ لتمویل المشروعات. أما في العام ا

من الدول األعضاء من آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع.  ٣٥ من أكثر تستفیدمشروعًا. ومع الدول الشریكة،  ١٧

وسیتم اإلعالن عن القائمة النهائیة للمشروعات الناجحة في نهایة  ٢٠١٨في سبتمبر  السادستم إطالق المشروع 

 من خالل موقع الكومسیك على شبكة اإلنترنت. ٢٠١٩ینایر 

لمناقشة أبرز الشؤون المتعلقة  ٢٠١٨یولیو  ٥-٣كما انعقد اجتماع الكومسیك السنوي السادس لجهات االتصال بین 

ت الكومسیك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتیحت بمجموعات عمل الكومسیك وآلیة تمویل مشروعا
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